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Kaynak Tabanlı Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının 

Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi 

Cengiz Gündüzalp1 , Yüksel Göktaş2 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Kaynak tabanlı öğrenmenin, öğretmen adaylarının yansıtıcı 

düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışma 2018-2019 akademik yılı güz 

döneminde Kafkas Üniversitesi’nde bilişim teknolojileri dersini alan toplam 66 (35 

Deney grubu ve 31 Kontrol Grubu) lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön 

test- son test deney kontrol gruplu yarı deneysel desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın 

deney ve kontrol grupları seçkisiz olmayan örnekleme ile oluşturulmuştur. Veri toplama 

aracı olarak Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirmiş olan Yansıtıcı Düşünme 

Düzeyini Belirleme Ölçeği (YDDBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı ve 

bağımsız gruplar t testleri kullanılmıştır. Bağımlı gruplar t testi analizlerinden elde edilen 

bulgulara göre kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı deney grubunun ön test 

ve son test puanları arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Deney ve kontrol 

gruplarının karşılaştırılması için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Bağımsız gruplar 

t testinden elde edilen sonuçların deney grubunun lehine olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bulgular dikkate alındığında; kaynak tabanlı öğretim öğrenmenin, deney grubu 

öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerilerini anlamlı düzeyde arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının yansıtıcı düşünme beceri puanları arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Tabanlı Öğrenme, Yansıtıcı Düşünme, Öğretmen 

Adayları 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of resource-based learning on 

reflective thinking skills of prospective teachers. The study was conducted with a total of 

66 undergraduate students (35 Experimental and 31 Control Groups) taking information 

technology courses at a state university in the fall semester of 2018-2019 academic year. 

The research was carried out with a quasi-experimental design with pre-test post-test 

control groups. Experimental and control groups of the study were formed by random 

                                                           
1 Kafkas Üniversitesi, Türkiye, cengizgunduzalp@kafkas.edu.tr 
2 Atatürk Üniversitesi, Türkiye, yuksel.goktas@hotmail.com.tr 
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sampling. As a data collection tool, Reflective Thinking Level Determination Scale 

developed by Kember et al. (2000) was used. In the analysis of the data, dependent and 

independent groups t tests were used. According to the findings obtained from the 

dependent groups t test analysis, it have seen that there was a significant difference 

between the pre-test and post-test scores of the experimental group in which the resource 

based teaching method was applied. Independent groups t test have used to compare the 

experimental and control groups. Independent group t test results have found to be in 

favor of the experimental group. When Considering the findings; It have concluded that 

the resource-based teaching method significantly increased the reflective thinking skills 

of the experimental group students. It have concluded that there was a statistically 

significant difference between the reflective thinking skill scores of the experimental and 

control groups. 

Keywords: Resource Based Learning, Reflective Thinking, Teacher Candidates 

 

Giriş 

Günümüzde değişik alanlardaki farklı türden bilgiler çeşitli formatlarda çok hızlı 

bir şekilde artmaktadır. Bu artış sonucunda bireyler günlük hayatta kendisi ile ilgili olsun 

olmasın farklı bilgi türleriyle karşılaşmaktadır. Ama insan doğası gereği yalnızca kendi 

için yararlı olan ve farklı amaçlar için kullanabileceği bilgiyi edinme yoluna gitmektedir. 

Bu bilgi edinme işlemi sırasında da insanlar farklı kaynakları kullanabilmektedir. 

Özellikle bilgi teknolojileri bu kaynakları oldukça fazlaca çeşitlendirebilmektedir. Bunlar 

basılı kaynaklar, basılı olmayan kaynaklar ve insan kaynakları gibi farklı şekillerde ifade 

edilebilmektedir. İnsanlar farklı kaynaklar kullanarak bilgiye ulaşabilmekte, bilgi 

edinebilmekte, bilgiyi kullanabilmekte ve ürettikleri yeni bilgileri yayabilmektedir. 

Özellikle çağımızın insan gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda, farklı 

kaynaklardan sağlanan bilginin, gerçek yaşam problemlerinin çözümünde etkin bir 

şekilde kullanılabilen türleri insanlar için daha ilgi çekici bir özelliğe sahip olmaktadır. 

Ayrıca insanların farklı alanlara duydukları ilgiler, sahip oldukları deneyimler, öğrenme 

stilleri, ihtiyaçları ve yetenek seviyeleri gibi durumlarda insanların bilgiye ulaşma ve 

bilgiyi edinme durumlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgiye ulaşma, bilgiyi edinme 

ve bilgiyi kullanma için farklı araçların işe koşulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığı 

zaman özellikle eğitim öğretim ortamlarında farklı öğretim yöntemlerinin işe koşulması 

farklı araçları ve ortamları kullanma, yukarıda belirtilen ihtiyaçları giderme ve belirlenen 

hedeflere ulaşma adına yararlı olabilmektedirler. Kaynak tabanlı öğretim yöntemi de bu 

öğretim yöntemlerinden biridir.  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/creative%20thinking
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Kaynak tabanlı öğretim yöntemi kaynak tabanlı öğrenme eğitim modelinin 

uygulamaya dönüştürülmüş şeklidir (Hill ve Hanafin, 2001). Kaynak tabanlı öğrenme 

bilgiye ulaşma, bilgiyi edinme, bilgiyi kullanma adına birçok farklı kaynağın işe 

koşulmasına imkân tanıyan bir yapıdadır. Eğitim öğretim ortamlarında tek başına 

kullanılabileceği gibi başka eğitim modelleri ile birlikte de de kullanılabilir. Farklı 

bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda Şekil 1.’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Kaynak tabanlı öğrenme bileşenleri  (Hill &Hannafin, 2001) 
 

Kaynak tabanlı öğrenme özel bir öğrenme şekli veya özel bir öğrenme sürecini 

işaret etmez. Kaynak tabanlı öğrenme pedagojik açıdan tarafsız bir yapıya sahiptir (Hill 

&Hannafin, 2001). Bu yüzden farklı öğrenme modelleri ve yöntemleri ile birlikte 

kullanılabilir. Kaynak tabanlı öğrenmede özelleştirilmiş öğretim ve öğrenme çerçeveleri, 

öğrenme için çeşitli araçlar sağlama ve öğrencilerin öğrenme görevlerine yardım etmek 

için destekleyici mekanizmalar sağlayan prensipler baskındır (Hill &Hannafin, 2001). 

Kaynak tabanlı öğrenme ortamlarında kaynaklar oldukça fazladır, kasıtlı öğrenmeyi 

vurgular ve bu ortamlar öğrencinin aktif bir şekilde derleme, değerlendirme, değiştirme 

ve üretme süreçlerinin bilişsel yönetimini teşvik ederler (Berryman, 1991; Cull, 1991). 

Kaynak tabanlı öğrenme, bireylerin bir problem durumunu dikkate alarak problemin 

çözümü ve çözümle birlikte bir ürün ortaya koymak için gerekli duydukları bilginin 

bulunması için gerekli araçların, kaynakların ve ortamların kullanılmasına imkân sunan 

bir yapıdadır. Sürekli olarak araştırma yapmayı destekler. Araştırma sürecinde öğrencinin 

analiz, sentez ve değerlendirme yapmasına imkân sunarken, üst düzey düşünme 

becerilerinin gelişiminde katkı sunar(Dsouza, 2016).  

Kaynaklar  
(Resources)

Statik (Static)

Dinamik 
(Dynamic)

İçerikler (Contexts)

Dışsal 
Yönlendirmeli 

(Externally 
Directed)

Öğrencinin 
Oluşturduğu 

(Learning 
Generated)

Karma 
(Negotiated)

Araçlar (Tools)

Arama Araçları 
(Searching Tools)

İşlemsel Araçlar 
(Proceesing 

Tools)

Manipülasyon 
Araçları 

(Manipulating 
Tools)

İletişim Araçları 
(Communicating 

Tools)

Öğrenme Destekleri  
(Scaffolds)

Kavramsal 
Destekler 

(Conceptual 
Scaffolds)

Üstbilşsel 
Destekler 

(Metacognitive 
Scaffolds)

Prosedürel 
Destekler 

(Procedural 
Scaffolds)

Stratejik 
Destekler 
(Strategic 
Scaffolds)
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Yansıtıcı düşünme üst düzey düşünme becerileri arasında yer alan bir düşünme 

becerisidir. Dewey (1960), yansıtıcı düşünme sürecini bir problem çözme süreci olarak 

da görmüş ve yansıtıcı düşünmenin, problem çözmeyi kolaylaştırıcı ve destekleyici bir 

beceri olduğunu belirtmiştir. Bireylerin yansıtıcı düşünme becerilerini edinmesi ve bu 

bilgilerden yararlanarak günlük hayata uygulaması için problem çözme becerilerini aktif 

kullanması gerekmektedir (Chen ve Seng, 1992). Yansıtıcı düşünme bireyin 

geçmiş/gelecek ve şu anda geçirdiği yaşantılar hakkında derinlemesine düşünerek, kendi 

öğrenme ve düşünme sürecine ilişkin sorgulama yapma, kendini değerlendirme, 

sorgulama ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sorunları çözmek için neler 

yapabileceğini düşünmesidir (Ersözlü, 2008). Yansıtıcı düşünme becerisi diğer farklı üst 

düzey düşünme becerileri ile bağlantılıdır. Nitekim yansıtıcı düşünme, problem çözme, 

eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, biliş ötesi düşünme gibi düşünme becerilerini de 

geliştirir (Ersözlü, 2008). Yansıtıcı düşünme eğitim öğretim ortamlarında öğrencilerin 

kendi öğrenme süreçleri üzerine öz değerlendirme yapmasına da imkân tanımaktadır. 

Bayrak (2010), farklı öğrenme ortamlarında öğrencilere yansıtıcı düşünme becerilerinin 

kazandırılması ile öğrenmelerin niteliğinin artacağı ve yaşam boyu öğrenme sürecine 

katkıda bulunacağı savunmaktadır.   

Günümüzde bireylere farklı bilgi, beceri, tutum ve düşünme becerileri 

kazandırılması adına farklı öğretim yöntemlerinin işe koşulması yadsınamaz bir gerçektir. 

Araştıran, sorgulayan, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünebilen, problemlere farklı 

çözümler üretebilen, bireylerin yetiştirilebilmesi adına öğrenme öğretme ortamlarında 

farklı öğretim yöntemleri tercih edilebilmektedir.  

 Bu çalışma yukarıda özellikleri belirtilen öğretim yöntemlerinden biri olarak 

görülen kaynak tabanlı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 

becerileri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Kaynak tabanlı öğretim 

yöntemi ve yansıtıcı düşünme birçok benzer özelliklere sahip kavramlar olduğundan 

çalışmanın iki önemli değişkeni olarak belirlenmiştir. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada bilişim teknolojileri dersi konuları içerisinde yer alan altı farklı 

konunun kaynak tabanlı öğrenme öğrenme ile öğretiminin öğretmen adaylarının yansıtıcı 

düşünme becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçtan hareketle çalışma ön test- son test 

deney kontrol gruplu yarı deneysel desen ile yürütülmüştür. Deneysel desen, bağımsız bir 

yaklaşım değişkeninin (belirli bir öğretim yöntemi) bağımlı bir sonuç değişkeni (yansıtıcı 

düşünme) üzerinde bir etkisi olup olmadığına karar vermek için kullanılabilir (Plano 

Clark & Creswell, 2015). Aynı zamanda deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmalarda 

araştırmacı çalışmalarını kontrol edilebilir ortamlarda yürütür ve ele aldığı bir değişkenin 
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neleri ne oranda etkilediğini ve hangi şartlar altında değiştiğini belirlemeye çalışır 

(Özmen, 2015, s. 49). İç geçerliliği desteklemek adına araştırmanın deney ve kontrol 

grupları, seçkisiz olmayan örnekleme ile oluşturulmuştur ve katılımcılara deneysel 

uygulamaya dâhil oldukları açıklanmamıştır (Creswell, 2013; Lodico, Spaulding & 

Voagetle, 2006). Uygulama altı hafta sürmüştür. Deney grubunda dersler kaynak tabanlı 

yöntemi ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda ise dersler geleneksel yöntem ile 

yürütülmüştür. 

Tablo 1. 
Ön test-son test kontrol gruplu desen 

Grup Ön test 
Kaynak Tabanlı 

Öğretim Yöntemi 
Geleneksel 

Yöntem 
Son test 

Deney         
Kontrol        

 

Katılımcılar  

Çalışma 2018-2019 akademik yılı güz döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde Bilişim Teknolojileri dersini alan toplam 66 Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü birinci sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Deney 

grubunda 35, kontrol grubunda 31 kişi yer almıştır. Araştırmanın deney ve kontrol 

grupları seçkisiz olmayan örnekleme ile oluşturulmuştur. Çalışmada yer alan bütün 

öğretmen adayları ön test – son test uygulamasına dâhil edilmiştir ve toplam 66 öğretmen 

adayından toplanan veriler dikkate alınarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, veri toplama aracı olarak Kember ve arkadaşları (2000) tarafından 

geliştirmiş olan Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği (YDDBÖ) kullanılmıştır. 

Ölçek Başol ve Evin Gencel (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 5’li likert 

tipindeki toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı. 64 - 

.72 aralığında hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada yer alan öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme 

ölçeğine ilişkin ön test – son test puanları ortalama ve standart sapma değerleri ile ifade 

edilmiştir. Çalışmada yer alan deney ve kontrol gruplarının yansıtıcı düşünme 

becerilerindeki değişimleri tespit etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Deney 

grubunda yansıtıcı düşünme becerilerindeki değişimi belirlemek için bağımlı gruplar t 

testi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız gruplar t testlerinde 

anlamlılık düzeyi p < .05 olarak alınmıştır. 
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Bulgular 

Çalışmada yer alan deney ve kontrol gruplarının yansıtıcı düşünme düzeyini 

belirleme ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

2.’de sunulmuştur. Kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı grubun son test puan 

ortalamalarının ön test puan ortalamalarına göre arttığı görülmüştür. Geleneksel öğretim 

yönteminin uygulandığı grupta ise son test puan ortalamalarının ön test puan 

ortalamalarına göre azaldığı görülmüştür. Bu veriler göz önünden bulundurulduğunda, 

kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasının deney grubunda yer alan öğrencilerin 

yansıtıcı düşünme beceri puan ortalamalarının artmasında etkili olduğu şeklinde bir 

yorum yapılabilir. (Tablo 2). 

Tablo 2. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test – Son Test Puanlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Yöntem N 𝐗 SS 

  Ön Test Son Test Ön Test Son Test 
Kaynak Tabanlı Öğretim Yöntemi 35 65.85 76.65 7,57 8.19 

Geleneksel Öğretim Yöntemi 31 67.25 64.67 9.01 7.64 

 

Deneysel işlem öncesi uygulanan yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme 

ölçeğinden deney ve kontrol grubu öğrencilerinin almış oldukları puanlar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için yapılan bağımsız gruplar t testinden 

elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. Elde edilen bulgular deney ve kontrol 

grupları arasında yansıtıcı düşünme becerileri açısından anlamlı bir farkın olmadığını 

göstermiştir (t(64)= -.686, p>.05). Bu durum iki grubun yansıtıcı düşünme becerileri 

açısından benzer özelliklere sahip olduklarının göstergesi olarak ifade edilebilir.  

Tablo 3. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Grup N  SS sd t p 

Deney Ön Test 35 65.86 7.57 
64 -.686 .495 

Kontrol Ön Test 31 67.26 9.01 

 

Uygulama yapıldıktan sonra gruplara uygulanan yansıtıcı düşünme düzeyini 

belirleme ölçeğinden deney ve kontrol grubu öğrencilerinin almış oldukları puanlar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek adına yapılan bağımsız gruplar t 

testinden elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. Bulgular dikkate alındığında deney 

ve kontrol grupları arasında yansıtıcı düşünme becerileri açısından deney grubu lehine 

anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür (t(64)= 6.113, p<.05). Bu durum deney grubuna 

uygulanan kaynak tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini 

geliştirmesi adına önemli bir etkiye sahip olduğunun bir göstergesi olarak ifade edilebilir.  
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Tablo 4. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Grup N  SS sd t p 

Deney Son Test 35 76.66 8.19 
64 6.113 .000 

Kontrol Son Test 31 64.68 7.64 

 

Uygulama öncesi ve sonrasında deney grubuna uygulanan yansıtıcı düşünme 

düzeyini belirleme ölçeğinden deney grubu öğrencilerinin almış oldukları puanlar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için yapılan bağımlı gruplar t 

testinden elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. Veriler dikkate alındığında, deney 

grubundaki öğrencilerin ön test-son test başarı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir (t(34)= -17,570 p<.05). Verilerin analizinden 

elde edilen sonuçlar kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasının öğrencilerin 

yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde etkili olduğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir (Tablo 5).  

Tablo 5. 
Deney Grubunun Ön Test - Son Test Puanlarına Ait Bağımlı Gruplar T-Testi Sonuçları 

Grup N  SS sd t p 

Deney Ön Test  
35 

65.85 7.57 
34 -17.570 .000 

Deney Son Test 76.65 8.19 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bilişim teknolojileri dersi müfredatında yer alan farklı konuların öğretiminde 

kaynak tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerileri üzerindeki 

etkisinin incelendiği çalışmadan elde edilen bulgulardan farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı deney grubunun yansıtıcı düşünme 

beceri puanlarının arttığı, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ise yansıtıcı 

düşünme beceri puanlarının azaldığı görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının uygulama 

öncesinde yansıtıcı düşünme becerileri puanları açısından benzerliği kontrol edildiğinde 

iki grubun birbirlerine benzer özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. Kaynak tabanlı 

öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı 

kontrol grubu arasında uygulama öncesi ve sonrasındaki yansıtıcı düşünme beceri 

puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür. Yansıtıcı 

düşünme becerilerinin arttırılmasında kaynak tabanlı öğretim yönteminin geleneksel 

yönteme göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan kaynak tabanlı öğretim 

yönteminin uygulandığı deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki yansıtıcı 

düşünme beceri puanları incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasının 
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yansıtıcı düşünme becerileri üzerine olumlu bir etkisinin olduğunun bir işareti olarak 

görülebilmektedir.  

Araştırmaya ilişkin sonuçlar incelendiğinde kaynak tabanlı öğretim yönteminin 

bilişim teknolojileri ders konularında öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde 

geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu görülmüştür. Tablo 4 incelendiğinde kaynak 

tabanlı öğretim yöntemi ile yapılan öğretim sonucunda deney grubunun yansıtıcı 

düşünme beceri puanlarının, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun 

puanlarına göre anlamlı düzeyde bir artış gösterdiği ifade edilebilir. Uygulama öncesinde 

deney grubunun yansıtıcı düşünme beceri puanları, kontrol grubuna göre düşük olmasına 

rağmen uygulama sonrasında deney grubunda yer alan öğrencilerin yansıtıcı düşünme 

beceri puanları, kontrol grubuna göre daha yüksek olmuştur. Aynı zamanda deney 

grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki yansıtıcı düşünme beceri puanlarının da 

belirgin bir düzeyde arttığı da dikkate değer bir durumdur. Bu durum kaynak tabanlı 

öğretim yönteminin yansıtıcı düşünme becerileri üzerindeki olumlu etkisinin bir kanıtı 

olarak görülebilir. Nitekim kaynak tabanlı öğrenme öğrencilerin kendi kendine öğrenme 

ve yansıtma yoluyla bilgi ve becerilerin gelişiminde etkilidir. Ayrıca bilgi işleme ve 

bağımsız araştırma yoluyla problem çözme, akıl yürütme ve eleştirel değerlendirme gibi 

düşünme becerilerinin geliştirilmesini teşvik eder (Dsouza 2016). Kaynak tabanlı 

öğrenme bilginin bir bağlam, zihinsel model veya çerçeve olarak verilmesi için yansıma 

ve öz değerlendirmeyi kullanarak kişisel anlayışın aktif olarak oluşturulmasına izin verir 

(Dsouza 2016). 

Kaynak tabanlı öğretimde belirlenen hedeflere ulaşmak adına ders için 

hazırlanmış veya hazır kaynakların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması oldukça 

önemlidir. Kaynak tabanlı öğrenme etkinlikleri bir problem durumu üzerinde şekillenir. 

Belirli bir problem durumuna çözüm üreterek buna yönelik bir ürün ortaya koyarken 

kaynak tabanlı öğrenme bileşenlerinin (kaynaklar, içerikler, araçlar ve destekler) etkili 

bir şekilde kullanılması önemli ve gerekli bir aşamalardır. Özellikle problem çözmede 

yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde bu aşamalar önem arz etmektedir. 

Nitekim kaynak tabanlı öğrenme öğretim ve öğrenme boyunca yönlendirici ve açıklayıcı 

bir dizi seçenek sunabilir (Hill & Hannafin, 2001). Kaynak tabanlı öğrenme sürekli 

araştırma yapmayı, sorgulamayı ve farklı şekillerde düşünmeyi destekler bir niteliğe 

sahiptir. Bu durum kaynak tabanlı öğretim yönteminin yansıtıcı düşünme üzerindeki 

etkisine bir işaret olarak görülebilir. Nitekim yansıtıcı düşünme kişinin kendisine, “Ne 

yapmaktayım? Neden yapıyorum? Daha iyi sonuç almak için neler yapabilirim? “ gibi 

soruları kendine sorarak öğrenme sürecinde yeni düzenlemeler yapmasına olanak sağlar 

(Senemoğlu, 2002).  Kaynak tabanlı öğrenmenin bu nitelikleri yansıtıcı düşünmeyi 

destekler nitelikte olduğu için bu çalışmada öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerinin 

arttırmasında olumlu katkısını ortaya koymuştur. Kaynak tabanlı öğrenmenin yansıtıcı 
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düşünme becerileri üzerine etkisini inceleyen çalışma veya çalışmaların literatürde 

olmayışı, bu çalışmadan elde edilen sonuçların başka çalışmaların sonuçları ile 

karşılaştırılmasını ve desteklenmesini olanaksız hale getirmiştir.    

Kaynak tabanlı öğrenme ile ilgili çalışmaların literatürde oldukça sınırlı sayıda 

olması yapılan çalışmanın sonuçlarının farklı çalışmalar ile desteklenmesini mümkün 

kılmamaktadır. Bu bakımından araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar ışığında 

araştırmacılara bazı öneriler sunulabilir. 

 Araştırmada kaynak tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasının öğrencilerin 

yansıtıcı düşünme becerilerini artırmada etkili olduğu gözlenmiştir. Farklı 

derslerde bireylerin yansıtıcı düşünme becerilerini ve başka becerilerini 

geliştirmede kaynak tabanlı öğretim yöntemi kullanılabilir. 

 Çalışma bilişim teknolojileri dersinde yer alan belli konular ile ve rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık öğretmen adayları ile sınırlı kalmıştır. Konular 

genişletilerek ve farklı bireyler tercih edilerek kaynak tabanlı öğrenme etkinlikleri 

gerçekleştirilebilir.  

 Çalışmalar daha uzun sürelere yayılarak kapsamı da arttırılabilir.  

 Farklı alanlarda ve farklı kademelerde öğretmenlerin sınıflarında bu yöntemi 

kullanması teşvik edilebilir.   
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Kahoot Uygulamasının Eğitimde Kullanımına Yönelik Lise 

Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşleri 

Mehmet Ramazanoğlu3 

 

Özet 

Öğrencilerin dikkatini çekerek kalıcı öğrenmenin sağlanması için öğrenme – 

öğretme sürecinde uygun ortamların oluşturulmasına bağlıdır. Bu ortamlardan birisi de 

Web 2.0 aracı olması ile birlikte öğrencilere rekabet ortamı oluşturma, anında 

geribildirim verme, dikkat çekme, eğlenceli zaman geçirme ve stressiz çevrimiçi sınav 

ortamı sunma özellikleri ile öne çıkan Kahoot uygulamasıdır. Bununla birlikte Kahoot 

uygulamasının kullanım alanı göz önüne alındığında, öğrenenlerin derse karşı 

motivasyonlarını yüksek tutma ve dijital ortamda ölçme – değerlendirme için oldukça iyi 

bir araç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda lise öğretmen ve öğrencilerinin Kahoot 

uygulamasının eğitimde kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi bu araştırmanın 

amacını meydana getirmektedir. Araştırmanın desenini nitel araştırmalardan betimsel 

analiz yöntemi oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılı birinci döneminde Siirt il merkezinde bulunan bir devlet lisesinde öğrenim gören 20 

öğrenci ve 3 öğretmen olmak üzere toplam 23 katılımcı oluşmuştur. Veri toplama aracı 

olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmaya 

katılan çalışma gurubunun Kahoot uygulamasının eğitimde kullanımına yönelik olumlu 

yönde görüşlerinin olduğunu görülmektedir. Dolasıyla öğretmenlerin bu uygulamayı 

kullanması öğrencilerin öğrenme – öğretme sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KAHOOT, ölçme ve değerlendirme, Oyunlaştırma, motivasyon 

Abstract 

Providing a permanent learning by drawing the attention of the students depends 

on creating appropriate environments during the learning-teaching process. One of these 

environments is Kahoot application which is a Web 2.0 tool and comes to forefront with 

features such as creating a competitive environment for students, giving instant feedback, 

drawing attention, having fun and providing stress-free online exam environment. In 

addition, it is seen that Kahoot application is tool for keeping the motivation of the 

learners towards their lessons and measurement and evaluation in digital environment 

when the usage area of Kahoot application is taken into consideration. In this context, the 

aim of this study is to examine the opinions of high school teachers and students related 

                                                           
3 Siirt Üniversitesi, Türkiye, m.ramazanoglu@siirt.edu.tr 
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to the use of Kahoot in education. Descriptive analysis method which is one of the 

qualitative research methods was used in the research. The study group of the research 

consists of 23 participants including 20 students who are receiving education in a state 

high school in the province of Siirt during the first term of 2018-2019 academic year and 

3 teachers. In this study, semi-structured interview form was used as data collection tool. 

As a result, it has been observed that the study group participated in the research has 

positive opinions regarding the use of Kahoot application in education. Therefore, it is 

thought that the use of this application by teachers will contribute to the learning - 

teaching process of the students.  

Keywords: KAHOOT, assessment and evaluation, gamification, motivation 

 

Giriş 

Çağımızda sürekli değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte öğrenme ortamlarının 

öğrencilerin öğrenme – öğretme sürecinde motivasyonlarını arttıracak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum öğretmenlere birçok teknolojiyi kullanarak 

öğrencilerle etkileşimde bulunma, öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını yükseltme, 

öğrencileri takip etme, anında dönüt sağlama, dersleri daha eğlenceli hale getirme gibi 

birçok sorumluluklar yüklemektedir.  

Eğitimin temel öğesi öğrenme olarak bilinse de öğrenci de kalıcı öğrenmenin 

gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyen ölçme ve değerlendirme sürecidir 

(Oliver,2015). Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle ölçme ve değerlendirme alanı da 

etkilenmiştir (Kaya ve Tan, 2014). Eskiden uygulanan ölçme ve değerlendirme araç-

gereçleri günümüzde uygulananlar arasında birçok farklılık görülmektedir (Gorman, 

2015). 

Dolasıyla öğrencilerin dikkatini çekerek kalıcı öğrenmenin sağlanması için 

öğrenme – öğretme sürecinde uygun ortamların oluşturulmasına bağlıdır (Karaman, 

Özen, Yıldırım ve Kaban, 2009). Bu ortamlardan birisi de Web 2.0 aracı olması ile 

birlikte öğrencilere rekabet ortamı oluşturma, anında geribildirim verme, dikkat çekme, 

eğlenceli zaman geçirme ve stressiz çevrimiçi sınav ortamı sunma özellikleri ile öne çıkan 

Kahoot uygulamasıdır. 

Kahoot uygulaması ile öğretmen tarafından hazırlanan sorular ekrana sunulur, 

öğrenciler farklı araçlar kullanarak internet aracığıyla soruları cevaplar, başarılı olan 

öğrencilerin isimleri ekranda gösterilir, öğretmen sonuçları inceleyip eksikleri ortaya 

koyar ve dönüt verebilir (Byrne, 2013; Dellos, 2015). Kahoot uygulaması öğretmenlere 

çoktan seçmeli soru hazırlama, paylaşma, kullanma, düzenleme ve uygulama fırsatı 

sunabilmektedir. Kahoot uygulaması, öğrencilere hesap açmadan farklı araçlar 

kullanarak sınava katılma ve sorulara verilen doğru yanıtları süresine göre puanlama 
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olanağı sunmaktadır (Siegle, 2015). Kahoot uygulaması derslere karşı motivasyonu ve 

katılımı artırarak öğretmenlere değerlendirme için ayrıntılı rapor sunmaktadır (Wang, 

2015).  

Sonuç olarak Kahoot uygulamasının kullanım alanı göz önüne alındığında, 

öğrenenlerin derse karşı motivasyonlarını yüksek tutma ve dijital ortamda ölçme – 

değerlendirme için oldukça iyi bir araç olabilir. Bu bağlamda lise öğretmen ve 

öğrencilerinin Kahoot uygulamasının eğitimde kullanımına yönelik görüşlerinin 

incelenmesi bu araştırmanın amacını meydana getirmektedir. Bu amaç kapsamında 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Öğrencilerin ve öğretmenlerin Kahoot uygulamasının olumlu ve olumsuz 

yönlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğrencilerin ve öğretmenlerin Kahoot uygulamasının kullanımında yaşanan 

zorluk ve sınırlık konusuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Öğrenci ve öğretmenlerin Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme 

sürecinde kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Yöntem 

Kahoot uygulamasının eğitimde kullanımına yönelik lise öğretmen ve 

öğrencilerinin görüşlerinin inceleyen bu araştırma, nitel araştırmalardan betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz aynı soru hakkında farklı katılımcılardan elde 

edilen verileri kaydedilerek yorumlayan bir yöntemdir.  

Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde 

Siirt il merkezinde bulunan Teknik ve Anadolu Meslek lisesinde 10. sınıfta öğrenim 

gören 20 öğrenci ve 3 öğretmen olmak üzere toplam 23 katılımcı oluşmuştur. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin 11’i erkek 9’u kadındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri Ö1, 

Ö2 gibi ve öğretmenlerin A1, A2 gibi kodlanmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ilgili literatürden yararlanarak 

hazırlanmıştır.  Çalışma amacı çerçevesinde taslak görüşme formu oluşturup iki alan 

uzman görüşüne sunulmuştur. Uzaman görüşleri doğrultusunda nihai görüşme formuna 

karar verilmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel 

analizde katılımcıların görüşlerini yansıtmaya yönelik doğrudan alıntılara yer verilerek 

betimsel bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre verilerin kodları ve frekansları 

belirlenmiştir. 

 

Uygulama Süreci 

Uygulama süreci Bilişim Teknolojileri Temelleri dersi kapsamında her hafta 3 

ders saati olmak üzere toplamda dört hafta yürütülmüştür. Öğrencilerine “Kahoot” 
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uygulaması öncesinde müfredatta belirtilen haftalık ders programına uygun kazanımlar 

dikkate alınarak Quiz (Sınav), Jumble (eşleştirme), Discussion (tartışma) ya da Survey 

(anket) gibi etkinlikler hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler ders konusu işlendikten 

sonra öğrencilere ölçme ve değerlendirme kapsamında uygulanmıştır. Uygulama 

sonrasında analizler öğretmenler ve öğrencilerle paylaşılmıştır. Uygulama araştırmaya 

katılan üç öğretmen tarafından yürütülmüş. Öğretmenler uygulama süresince öğrencilere 

rehber olmuş ve sürekli dönütler vermeye çalışmışlardır. Uygulama süreci şekiller (şekil 

1, 2, 3, 4) ve Tablo 1’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 

                          

Şekil 1. Oyun Kodu Giriş Ekranı.               Şekil 1. Bireysel veya Takım Seçme Ekranı 

             

      Şekil 1. Öğrenci Girişi İçin Kod Ekranı.      Şekil 1. Yarışma Ekranı. 

Tablo 1. 
Uygulama Süreci. 

1
.H

af
ta

 

Kahoot!’un ile ilgili genel tanıtım. 

Kahoot!’u kullanabilmek için siteye üye olma. (www.getkahoot.com) 

Quiz (Sınav), Jumble (eşleştirme), Discussion (tartışma) ya da Survey (anket) gibi 

etkinlikleri tanıtma  

Kahoot! Uygulanması 

2
.H

af
ta

 Kahoot! ile Quiz (Sınav), Jumble (eşleştirme), Discussion (tartışma) ya da Survey (anket) 

gibi etkinlikleri önceden hazırlama. 

Hazırlanan etkinlikleri sınıfta sunma. 

Hazırlanan etkinlik sonrasında Get Results (Sonuçları) analiz etme ve paylaşma 
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3
.H

af
ta

 
Kahoot! ile Quiz (Sınav), Jumble (eşleştirme), Discussion (tartışma) ya da Survey (anket) 

gibi etkinlikleri önceden hazırlama. 

Hazırlanan etkinlikleri sınıfta sunma. 

Hazırlanan etkinlik sonrasında Get Results (Sonuçları) analiz etme ve paylaşma 

4
.H

af
ta

 Kahoot! ile Quiz (Sınav), Jumble (eşleştirme), Discussion (tartışma) ya da Survey (anket) 

gibi etkinlikleri önceden hazı1rlama. 

Hazırlanan etkinlikleri sınıfta sunma. 

Hazırlanan etkinlik sonrasında Get Results (Sonuçları) analiz etme ve paylaşma 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma sorularına göre elde edilen bulgular Tablolar halinde 

verilmiştir. 

Kahoot uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

Sorusuna ilişkin öğrencilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar tablo 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo 2. 
Kahoot uygulamasının olumlu ve olumsuz yönleri. 

              Olumlu görüş         N Olumsuz görüş              N 

Ö
ğ

re
n

ci
 

Dersler daha eğlenceli oluyor 18 Olumsuz yönü yok 12 

Kolay kullanım  15 İngilizce olması 9 

Dikkat çekme 14 Bağımlılık yaratır 4 

Derse heyecanlı katılım  12 Stres yaratıyor 3 

Rekabet arttırma  
12 

Bazı başarısız öğrenciler için 

zor 

3 

Öğrenme ve pekiştirme  11   

Yararlı 8   

Ö
ğ

re
tm

en
 

Derse katılım arttırdı  3 Kalabalık sınıfta Gürültü       3 

Etkin katılım  3   

İlgi artırma  3   

Motivasyon arttır 3   

Dayanışma ortamı 2   

Sınıf içi etkileşimi 3   

Sınıf içi rekabet 3   

Eğlence 3   

Olumlu etki 1   

 

 

Tablo 2’incelendiğinde öğrenciler, Kahoot uygulamasının olumlu yönlerine 

ilişkin görüşlerinde en fazla; Dersler daha eğlenceli oluyor, kolay kullanım ve dikkat 

çekme ifadelerinde bulunurken, En az yararlı ve öğrenme ve pekiştirme ifadelerinde 

bulunmuşlardır. Kahoot uygulamasının olumsuz yönlerine ilişkin görüşlerinde en fazla 

olumsuz yönü yok ve İngilizce olması görüşünde bulunurken, en az stres yaratıyor ve bazı 
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başarısız öğrenciler için zor görüşünde bulunmuşlardır. Öğretmenler ise, Kahoot 

uygulamasının; etkin katılım sağladığın, dayanışma ortamı sağladığı, sınıf içi etkileşimi, 

sınıf içi rekabet, derse ilgiyi ve motivasyonu arttırdığı şeklinde olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Bunla birlikte sınıf ortamında gürültü oluşturduğuna dair olumsuz görüş 

ortay koymuşlardır. Aşağıda bazı öğrenci ve öğretmen ifadelerine yer verilmiştir. 

Ö3: Eğlenceli, bilgi dolu bazı yanlış bilgilerimizi Kahoot’ta doğru olanını 

öğreniyorum. Teknolojiyle daha iç içe oluyorum daha çok bilgi sahibi oluyorum. 

Ö6: Kahoot’un olumlu yönleri öğrencinin derse daha çok ya da daha hevesli 

katılmasını sağlıyor. 

Ö10: Kahoot’un kullanımı kolay güzel hem de eğlenceli çünkü kelime bazında 

olduğu için eğlenceli ve stresi artırıyor. 

Ö15: Bilgilerimiz tazeleyip eksik bilgilerimizin neler olduğunu ortaya çıkmasına 

neden olur. 

A1: Öğrencilerin derse katılımı açısından çok faydalı bir uygulama. Ders 

esnasında öğrencinin katılımı görünmektedir. Ancak kalabalık sınıfta gürültüye 

neden olmaktadır.  

A2: Etkin katılımı sağlandı. Öğrenciler severek çözdüler ama gürültü oldu.  

(Öğrenciler gereksiz gürültüler yaptılar). 

A3: Pasif öğrencilerin de derse katılımı sağlayabildiği için derse olumlu etkisi 

olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir ders ortamı oluştu, tüm öğrenciler 

aktifleşti. 

Kahoot uygulamasının kullanımında yaşanan zorluk ve sınırlık konusuna ilişkin 

görüşleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin öğrencilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. 

Kahoot uygulamasının kullanımında yaşanan zorluk ve sınırlılık. 

               Görüşler         N 

Ö
ğ
re

n
ci

 Kullanımı kolay zorluk yaşamadım 15 
En başta zorluk yaşadım  12 
Öğretmenim yardım etti  10 
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Ö
ğ
re

tm
en

 
Öğrencilerin sorunlarını çözmek  3 
Test hazırlamak  3 
Öğrenci becerilerinin düşük olması 2 
Zaman kaybı  2 
Alt yapı gerek 2 
Başlangıçta uygulamayı öğrenmek  1 

 

Tablo 3’te öğrencilerin Kahoot uygulamasının kullanımında yaşadıkları zorluk ve 

sınırlılıklara ilişkin incelendiğinde 15 öğrenci zorluk yaşamadıklarını, 12 öğrenci 

uygulama başlangıcında zorluk yaşadıklarını ve 10 öğrenci öğretmen yardımına ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler ise, 3’er öğretmen her öğrencinin sorununu 

çözmek ve test hazırlamada zorluk yaşadıklarını, 2’şer öğretmen öğrenci becerilerinin 

düşük olması, Kahoot uygulamasının alt yapı gerektirdiğini ve zaman kaybının olması 

uygulamanın sınırlılığı olarak belirtmişlerdir. 1 öğretmen ise başlangıçta uygulamayı 

öğrenmek için çaba harcadığının ifade etmiştir. Aşağıda bazı öğrenci ve öğretmen 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Ö9: Eğlenceli, bilgi dolu bazı yanlış bilgilerimizi Kahoot’ta doğru olanını 

öğreniyorum. Teknolojiyle daha iç içe oluyorum daha çok bilgi sahibi oluyorum. 

Ö14: Ben hiçbir sorun ve zorluk yaşamadım. 

Ö18: Hiçbir zorluk yaşamadım. Gayet eğlenceli ve bilgi dolu bir oyun. 

Ö20: İlk başta hocalarımızdan yardım aldık, daha sonra zorluk yaşamadık. 

A1: Her öğrenci ile ilgilenmek ve sorunlarını çözmek uygulamanın bir 

zorluğudur. Özelikle kalabalık sınıf olunca daha zor olur. Birde sürekli test 

hazırlamak zor oldu, İnternet yavaşladığı takdirde sorun yaşanabiliyor bu yüzde 

alt yap olması gereklidir. 

A2: Öğrencilerim hazarı bulunuşluğu ve becerilerinin düşük olması zorluk 

yaşattı. Başlangıçta zaman kaybı oldu ama öğrenciler adapte olduktan sonra 

uygulamada zorluk yaşanmada  

A2: Açıkçası ben uygulama başında kahoot’u öğrenmek için çaba harcadım. 

Ayrıca soru hazırlamak yorucu idi. 

Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanımına ilişkin 

görüşleriniz nelerdir?" Sorusuna ilişkin öğrencilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

tablo 4’te sunulmuştur.  
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Tablo 4. 

Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılması. 

                                            Görüşler N 

Ö
ğ
re

n
ci

 

Sınavlarda kullanılmasını isterim 18 

Başarıyı arttırır 16 

Motivasyonu arttırır 15 

Sınavlar daha eğlenceli olur  15 

Sınavlarda kullanılmasını istemem 2 

Ö
ğ
re

tm
en

 Zamandan tasarruf 2 

Bireysel öğrenci başarısını 2 

Ders başarısının arttırma 2 

Geri bildirim 2 

Kullanılmasında karasızlık  1 

 

Tablo 3’te öğrencilerin Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme sürecinde 

kullanılmasına ilişkin görüşleri incelendiğinde 18 Sınavlarda kullanılmasını istediklerini, 

16 öğrenci sınavlarda kullanılması başarıyı arttıracağını, 15’er öğrenci sınavlarda 

kullanılması hem motivasyonu arttıracağının hem de sınavları daha eğlenceli hale 

geleceğini, 2 öğrenci sınavlarda kullanılmasını istemediklerini belirtmişleridir. 

Öğretmenler ise; 2’şer öğretmen Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme 

sürecinde kullanılması zamandan tasarruf ve bireysel öğrenci başarısını arttıracağını, 

anında geri bildirim verebileceklerini ve ders başarısını artıracağının belirtmişleridir. 

Ancak 1 öğretmen Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılması 

hususunda kararsız kaldığını ifade etmiştir. Aşağıda bazı öğrenci ve öğretmen ifadelerine 

yer verilmiştir. 

Ö7: Kahoot’un sınav sürecinde yararlı olabileceğini düşünüyorum. 

Ö8: Kolay ve ezberi rahat sınavlarda uygulanması başarıyı artırır. 

Ö13: Ben Kahoot ‘u sınavlarda istemezdim. Çünkü biraz başarı oranını 

düşürebilir. Sadece eğlenceli buluyorum. 

Ö15: Ben istemezdim. Çünkü kolay ve zor arasındaki fark veya seviye 

durumumuzu etkileyebilir. 

Ö16: Ben sınavların Kahoot şeklinde olmasını isterdim. Bence başarı oranı 

artardı. 

Ö19: Kahoot’un sınav sürecinde kullanılmasını istiyorum, çünkü bilgisayar 

üzerinden sınav olmak daha eğlenceli olur. 
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A1: Sınavlarda kullanmayı düşünürüm. Öğrencilerin sınav motivasyonunu 

arttırarak zaman tasarrufu sağlar, bu da öğrencilerin he bireysel başarısını 

hemde ders başarısını arttırır.  

A2: Emin değilim öğrencilerin yüksek düzeyde tepki göstermelerinden dolayı 

uygulama konusunda kararsızım. Ölçme ve değerlendirme değil de dersler 

bitiminde etkinlik olarak yaptırabilirim. 

A3: Ölçme ve değerlendirme sürecinde kahoot’u kullanmayı düşünürüm. 

Öğrencinin ilgisini çektiği için ve katılımı arttırdığı için zaman tasarrufunda, 

bireysel öğrenci başarısının artmasında ve ders başarısının artmasında olumlu 

katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu Kahoot uygulamalarının öğrenme-öğretme 

sürecinde olumsuz yönlerin olmadığını, dersleri daha eğlenceli kıldığını, dersleri 

kolaylaştırdığını, derslerde dikkat çektiğini, teknolojiyle iç içe olmaya, derse katılmada, 

motivasyon artırmada, öğrenme ve pekiştirmede olumlu katkı sağladığını 

düşünmektedirler. Ancak bazı öğrenciler görüşlerinde Kahoot uygulamalarının İngilizce 

olması, stres yaratması ve bazı başarısız öğrencilere zorluk yaşatabileceğini olumsuz 

yönü olarak görmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenler görüşlerinde, Kahoot 

uygulamasının; etkin katılım sağladığın, dayanışma ortamı sağladığı, sınıf içi etkileşimi, 

sınıf içi rekabet, derse ilgiyi ve motivasyonu arttırdığı şeklinde olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Bunla birlikte Kahoot uygulamasının alt yapı gerektirdiğini ve sınıf 

ortamında gürültü oluşturduğuna dair olumsuz görüş ortay koymuşlardır. “Dellos (2015) 

yaptığı çalışmada de Kahoot uygulamasının öğrencilerin derse katılımlarını arttırdığının, 

sınıf ortamına heyecan kattığını ifade etmiştir”. “Chaiyo ve Nokham (2017) 

araştırmalarında Kahoot uygulamasının motivasyon ve memnuniyette yönelik olumlu 

etkisinin olduğunu söylemişlerdir”. “Korkmaz ve Tetik (2018) çalışmalarında araştırma 

sonuçlarına benzer sonuçlar bulmuşlardır”. Ayrıca alan yazın incelendiğinde birçok 

araştırma bu sonuç ile benzerlik göstermektedir (Akkuş, Özhan ve Çakır, 2017; Zengin, 

Bars ve Şimşek, 2017; Hunsu, Adesope ve Bayly, 2016; Maden, 2016).  

Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin birçoğu Kahoot 

uygulamasının kullanımın kolay olduğunu ve kullanımda herhangi bir zorluk 

yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı öğrenciler uygulamanın başında uyum 

sağlamda zorluk yaşadıklarını ve öğretmenlerin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade 

etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler ise, Kahoot uygulamasını daha önceden 

kullanmadıklarından dolayı bu uygulamayı öğrenmek ve öğrencileri yaşadıkları sorunları 
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çözmek için başlangıçta belli çaba gösterdikleri görüşünde bulunmuşlardır. Ayrıca 

öğrencilerin ilk başta yeterli beceriye sahip olamamaları biraz zaman kaybı yaşandığını 

ifade etmişlerdir. Yaşanan bir diğer zorluk ise uygulama aşamasında sürekli test 

hazırlamak olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca Kahoot uygulamasının alt yapı 

gerektirmesini bir sınırlılık olarak görmektedirler. “Maden (2016) araştırmasında Kahoot 

uygulamasının kullanımında teknolojik sıkıntıların yaşanabileceğini vurgulamıştır”. 

“Zengin, Bars ve Şimşek (2017) ise yaptıkları araştırmada bu durumun önemli bir 

sınırlılık olduğunun görülmüştür”. 

Araştırmaya katılan öğrenciler görüşlerinde, Kahoot uygulamasıyla 

değerlendirme sürecinin daha eğlenceli olacağını, motivasyon ve başarılarını arttıracağını 

vurgulamışlardır. Bazı bazı öğrenciler ise geleneksel sınav sisteminin devam etmesi 

yönünde görüş vermiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri ise, Kahoot 

uygulamasının ölçme değerlendirme; zamandan tasarruf sağlayacağını, bireysel öğrenci 

başarısını, anında dönüt sağlayabileceklerini ve ders başarısının artmasında olumlu katkı 

sağlayacağını belirtmişlerdir. Bununla birlikte bir öğretmen Kahoot uygulamasının 

sınavlarda kullanımda karasız kaldığının ifade etmiştir. “Zengin, Bars ve Şimşek (2017) 

araştırmalarında Kahoot’un matematik öğretiminin değerlendirme sürecinde 

uygulanmasında olumlu katkılar sağlayabileceğini belirtmişlerdir”. “Bruff (2009) 

çalışmasında kahoot’un değerlendirme sürecinde öğretmemelere önemli katkılar 

sağladığını ifade etmiştir”. “Maden (2016) çalışmasında bu tür uygulamaların ölçmede 

önemli bir yöntem olduğu sonucuna varmıştır”. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan çalışma gurubunun Kahoot uygulamasının 

eğitimde kullanımına yönelik olumlu yönde görüşlerinin olduğunu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Kahoot uygulamalarından memnun kaldıkları 

söylenebilir. Dolasıyla öğretmenlerin bu uygulamayı kullanması öğrencilerin hem 

öğrenme – öğretme sürecine hemde ölçme ve değerlendirme sürecine önemli katkı 

sağlayacağı ve kalitesini arttıracağını düşünülmektedir. Ayrıca bu uygulamanın eğitimde 

kullanılması öğrencilerin teknoloji kullanma becerilerini geliştirebilir. Buna ek olarak 

öğrencilerin sıkıcı ve güç gördüğü derslerde etkili bir şekilde uygulanabilir. Bu bağlamda 

Kahoot uygulamasının ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılması ve farklı öğretim 

kademelerinde yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu hususta nicel, karma ve deneysel 

araştırmalar yapılabilir.  
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen 

Adaylarının Dijital Eğitsel Oyunları Kullanma 

Becerilerinin Belirlenmesi 

Mehmet Ramazanoğlu4  

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 

öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma beceri düzeylerini belirlemek ve 

bu becerilerini bağımsız değişkenlere göre incelemektir. Mevcut durumu değiştirmeden 

ortaya koymayı hedefleyen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 eğitim yılında 

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümünde okuyan 110 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma örneklemin 

belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Veriler Dört alt 

boyut ve 21 madden oluşan Dijital Eğitsel Oyunları Kullanma ölçeğiyle toplanmıştır. 

Dijital eğitsel oyunları kullanma ölçeği puanlarının analizinde frekans, yüzde ve aritmetik 

ortalama kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları 

kullanma becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bağımsız 

değişkenleri olan cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Bu durumun oluşmasında çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının 

dijital eğitsel oyunları yeterince kullanmamalarından, dijital eğitsel oyun geliştirme ve 

uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklandığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitsel bilgisayar oyunları, Dijital eğitsel oyun, Oyun tabanlı 

öğrenme, Dijital oyunları kullanma 

 

Abstract 

 The aim of the study is to determine the skill levels of the Teacher 

Candidates in the department of Computer and Instructional Technologies in terms of 

using digital educational games and analyse them these skills according to independent 

                                                           
4 Siirt Üniversitesi, Türkiye, m.ramazanoglu@siirt.edu.tr 
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variables. Descriptive survey model which is one of the quantitative research methods 

has been used in this research which aims to present the current situation without 

changing. The study group of the research consisted of 110 teacher candidates receiving 

education in the Department of Computer Education and Instructional Technology at the 

Faculty of Education at Siirt University during the 2018-2019 academic year. 

Convenience sampling was used for determination of the research sample. Data was 

collected through Digital Educational Games Using scale which includes four sub-

dimensions and 21 items. Frequency, percentage and arithmetic average were used in the 

analysis of digital educational games using scale scores. According to the findings 

obtained within the scope of the study, it was observed that the digital educational games 

using skills of the teacher candidates in the department of Computer Education and 

Instructional Technology were at a medium level. It was determined that the study did 

not show significantly difference in terms of gender and class variables which are the 

independent variables of the research. It can be said that this situation occurs because the 

teacher candidates in the study group have not used the digital educational games 

sufficiently and they do not have enough knowledge about the development and 

application of digital educational games.  

Keywords: Educational computer games, Digital educational games, Game based 

learning, Using digital games 

Giriş 

Eski çağlardan günümüze kadar oyunlar insan hayatı içerisinde vazgeçilmez bir 

alana sahip olmuştur. Eğitim alanında ise oyununun öğretme öğrenme süreçlerinde 

kullanılması son dönemlerde giderek popüler hale gelmektedir. Eğitimde oyun 

kullanımın temeli, oyun öğelerinin öğrenciler üzerinde oluşturduğu rekabet ve eğlencenin 

katkısıyla olumlu etkiler yaratarak motivasyonu ve üretkenliği arttırmaktır (Banfield & 

Wilkerson, 2014; Lee & Hammer, 2011). Bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak 

eğitim ortamlarında kullanılan oyun türlerinden birisi de dijital eğitsel oyunlardır 

(Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2005; Ergüney, 2015).  

Dijital eğitsel oyunlar; öğrencilerin etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayan, 

bilgisayar teknolojisi yardımıyla öğrencilerin derse karşı ilgilerinin ve motivasyonlarını 

arttırmayı hedefleyen araçlardır (Ramazanoğlu ve Elçiçek, 2018). Dijital eğitsel oyunlar; 

oyun programlarından yararlanarak öğrencilerin öğrenmelerine ve problem çözme 

becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan yazılımlardır (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 

2005). Dijital eğitsel oyunlar; farklı alanlarda problem çözme ve düşünme yeteneklerini 

geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır (Bayırtepe ve Tüzün, 2007).  

Dijital eğitsel oyunlar; öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli öğrenmelerini destekleyen, 

dönütlerini çok hızlı bir şekilde alabildikleri, soyut değerleri somutlaştıran, grafik, 
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animasyon, ses efektlerinin yardımı ile öğrencilerin ilgi ve motivasyonu arttırmaya 

yönelik bir eğitim aracı olarak tanımlanabilir.  

Dijital eğitsel oyunların eğitim-öğretim kullanma gerekçelerinden bazıları; 

problem çözme, karar verme, rekabet oluşturma, eğlenceli ortam, tartışma ortamı, 

öğrenme ortamı, aktif katılım, dikkat çekme, görsel içerik, motivasyon, zamandan 

tasarruf, koya öğrenme ve eğitimcilerin işini kolaylaştırma gibi özellikler sayılabilir 

(Prensky, 2001; Doğusoy ve İnal, 2006). Dijital eğitsel oyunlar; eğitim-öğretim sürecinde 

zenginleştirici ve tamamlayıcı araç olarak kullanılabilir (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 

2005).  Dolasıyla bu araçların öğrenme-öğretme sürecinde faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Dijital eğitsel oyunların sağladığı bu olanaklar göz önünde 

bulundurarak lisans eğitimi sırasında öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları 

kullanıma becerilerinin belirlenmesi eğitim-öğretim süreci açısından önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma beceri düzeylerini 

belirlemek ve bu becerilerini bağımsız değişkenlere göre incelemektir. Bu çalışma ile 

öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerini geliştirmeleri 

açısından yol gösterici olması beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır. 

 Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma beceri düzeyleri hangi 

seviyededir? 

 Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma beceri düzeyleri cinsiyet 

ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Mevcut durumu değiştirmeden ortaya koymayı hedefleyen bu araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim yılında Siirt Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan 110 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma örneklemin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik 

özellikleri tablo 1'de sunulmuştur.   
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Tablo 1. 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Bilgileri. 

Değişkenler  Öğrenci Sayısı (N=110)           % 

Cinsiyet 

Erkek 65 59,1 

Kadın 

 

45 

 

40,9 

 

Sınıf 

2.Sınıf 21 19,1 

3.Sınıf 46 41,8 

4.Sınıf 43 39,1 

 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri orijinal adı “Digital Educational Games Usage Scale 

(DEGUS) olan Bonanno ve Kommers (2008) tarafından geliştirilen” “Sarıgöz, Bolat ve 

Alkan (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan dört alt boyut (Duyuşsal Bileşen, Algılanan 

Kullanışlılık, Algılanan Kontrol, Davranışsal Bileşenler) ve 21 madden oluşan Dijital 

Eğitsel Oyunları Kullanma” ölçeğiyle toplanmıştır. Bu ölçekte alt boyutlar ya da ölçeğin 

geneli bağlamında alınan toplam puanlar dikkate alınarak dijital eğitsel oyunları kullanma 

becerileri tespit edilebilmektedir.  Araştırmada ölçeğin geneli bağlamında puanlar dikkate 

alınarak ortalamların yorumlanmasında 1.00-1.79 Hiç Katılmıyorum, 1.80-2.59 

katılmıyorum, 2.60-3.39 kararsızım, 3.40-4.19 katılıyorum, 4.20–5.00 Tamamen 

katılıyorum olarak kabul edilmiştir. Ölçeğin uyarlayan araştırmacı tarafından yapılan 

analizde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Bu Araştırma 

kapsamında yapılan Cronbach alfa güvenirlik analizinde ise katsayısı .84 olarak 

bulunmuştur. Bu bağlamda ölçeğin genel olarak dijital eğitsel oyunları kullanma 

becerileri ölçmek için güvenilir olduğu görülmektedir. 

Veri Analizi 

Dijital eğitsel oyunları kullanma ölçeği puanlarının analizinde frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalama kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımını göstermek için 

“Kolmogorov-Smirnov testi” istatistik prosedürü kullanılmıştır. Dijital eğitsel oyunları 

kullanma ölçeği puanlarının “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği “Mann-Whitney U” istatistiği ile belirlenmiştir. Dijital eğitsel oyunları 

kullanma ölçeği puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı olup olmadığını belirlemek 

için de “Kruskal Wallis Testi” istatistiği kullanılmıştır. Ölçeğin istatistiksel 

çözümlemelerinde anlamlılık düzeyi p≤ .05 olarak belirlenmiştir.  
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Bulgular 

Bu bölümde araştırma sorularına ilişkin bulgular tablolar şeklinde sunulmuştur. 

Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerine ait ortalama ve 

standart sapma Tablo 2 de sunulmuştur.  

Tablo 2. 

Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerine ait ortalama ve 

standart sapmalar (N=110). 

      Ortalama             SS 

M1 2,9091 1,03645 

M2 2,6364 1,11477 

M3 2,8455 1,13482 

M4 2,8727 1,13420 

M5 2,5545 1,01896 

M6 2,9909 1,22284 

M7 2,7000 1,04530 

M8 2,8000 ,99356 

M9 2,9455 1,14007 

M10 2,7545 1,06819 

M11 3,2000 1,23259 

M12 2,8000 ,97491 

M13 2,8364 1,05385 

M14 2,7091 1,06095 

M15 2,8909 1,11984 

M16 2,8818 ,99293 

M17 2,9545 1,16828 

M18 2,9364 1,19845 

M19 2,9909 1,25979 

M20 2,7000 1,07984 

M21 3,1909 1,20012 

Ortalama 2,8847  

 

 

Tablo 2'deki veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları 

kullanma becerilerine dair görüşlerinde kararsızım seçeneğini işaretledikleri 

görülmektedir (M=2.88). Öğretmen adaylarının en yüksek ortalama “Eğitsel dijital bir 

oyunu kullanırken yanımda deneyimli bir kişiye ihtiyaç duyarım.” ifadesine kararsızım 

(M=3,20) seçeneğini işaretledikleri görülürken, en az ortalama ile “Aptal gibi 

görünebilirim endişesiyle eğitsel dijital bir oyunu kullanmakta tereddüt ederim.” 

ifadesine ilişkin katılmıyorum seçeneğini tercihinde (M=2,55) bulunmuşlardır. 
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Araştırmada elde edilen verilerin homojenlik dağılımına ilişkin Kolmogorov-

Smirnov testi bulguları tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. 

Kolmogorov-Smirnov testi bulguları. 

  Cinsiyet Sınıf 

Kolmogorov-Smirnov Z 4,060 2,635 

P ,000 ,000 

 

 

Tablo 3’teki verilere göre dağılımlarının normal dağılım göstermediği (P<0.05) 

görülmektedir. Anlamlılık değerinin .05’den küçük olduğu için araştırmada parametrik 

olmayan istatiksel prosedürler kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma beceri düzeyleri cinsiyet 

ve sınıf değişkenlerine göre değişkenlerine göre incelenmesi 

Araştırmada öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerine 

dair görüşlerinin cinsiyete göre ortalama karşılaştırmalarına ilişkin Mann-Whitney U testi 

bulguları tablo 4'te sunulmuştur. 

Tablo 4. 

Cinsiyete göre U-Testi bulguları. 

                                    

Cinsiyet 
N 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

Mann-Whitney 

U 
P 

Genel 

ortalama 

Erkek 65 52.06 3384.00 
1239.000 ,174 

Kadın 45 60.47 2721.00 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde puan ortalamaların cinsiyete bağımsız değişkenine göre 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (U=1239.00, P>0.05). Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında erkek öğretmen adayları ile kadın öğretmen adayları arasında dijital eğitsel 

oyunları kullanma becerilerine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Araştırmada öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerine 

dair görüşlerinin sınıflarına göre ortalama karşılaştırmalarına ilişkin Kruskal Wallis Testi 

sonuçları tablo 5’te sunulmuştur.  
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Tablo 5. 

Sınıflara göre Kruskal Wallis testi bulguları 

                           Sınıflar N 
Sıra 

ortalaması 
X2 P Df Anlamlı Fark 

Genel 

ortalama 

2. sınıf 21 55.45 .869 

 

.64 

 

2 Yok 

3. sınıf  46 52.47 

4. sınıf  43 58.77 

 

Tablo 5 incelendiğinde puan ortalamaların sınıf bağımsız değişkenine göre 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 2. 

sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerileri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma 

becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durumun oluşmasında çalışma 

grubunda yer alan öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları yeterince 

kullanmamalarından, dijital eğitsel oyun geliştirme ve uygulama konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmamalarından kaynaklandığı söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde bu 

sonuca benzer olarak “Topçu, Küçük ve Göktaş (2014) çalışmalarında sınıf öğretmen 

adaylarının dijital eğitsel oyunlar hakkında bilgilerinin olmadığı ve dijital eğitsel oyunlar 

kullanma konusunda kendilerini yeterli hissetmedikleri belirtmiştir”. Ayrıca bazı 

çalışmalar bu sonuç ile paralellik göstermektedir (Turan, Küçük ve Gündoğdu, 2013; 

Bourgonjon, Grove, Smet, Looy, Soetaert & Valcke, 2013). Araştırmanın bağımsız 

değişkenleri olan cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Buna karşın “Hartmann ve Klimmt (2006) ile Habgood ve Ainsworth 

(2011) yaptıkları araştırmada dijital eğitsel oyunlar kullanma konusunda erkek 

öğrencilerin kadın öğrenciler göre daha başarılı oldukları sonucu bulunmuştur”. 

Sonuç olarak çalışma grubu her ne kadar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi bölümü öğretmen adaylarından oluşsa da öğretmen adaylarının dijital eğitsel 

oyunları kullanma becerilerinin yüksek düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Dijital eğitsel 

oyunların eğitimde başarılı bir şekilde kullanılması için, öğretmen adaylarının dijital 

eğitsel oyunların kullanımına karşı yeterince özgüven, bilgi ve beceriye sahip olmaları 

gerekmektedir. Bunun sağlanması için öğretmen adaylarına dijital eğitsel oyunları 

kullanma becerilerini geliştirmelerine ilişkin eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

bu çalışmada elde edilen sonuçlar çalışma grubu ile sınırlıdır. Araştırmanın farkı 

yöntemler ve daha geniş örneklemler ile tekrarlanması önerilmektedir. 
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Doktora Tezlerinde Alınan Geçerlik ve Güvenirlik 

Önlemleri 

Şener Balat5, Bünyami Kayalı6, Ali Gündüz7, Yüksel Göktaş8 

 

Özet 

 Bu çalışmanın amacı; bilimsel bir çalışmada olması gereken geçerlik ve 

güvenirlik önlemlerinin, mevcut çalışmalarda hangi düzeyde uygulandığını belirlemektir. 

Bu amaçla, öğretim teknolojileri alanında 2012-2018 yılları arasında yayınlanmış ve 

erişim izni olan150 doktora tezi incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik 

analizi kullanılarak yürütülen bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler “betimsel analiz yöntemi” kullanılarak analiz edilmiştir. 

İncelenen tezlerde en çok kullanılan araştırma yönteminin karma yöntem olduğu 

görülmüştür. Bunun yanı sıra tezlerde en çok yer verilen geçerlik önlemleri; örneklem 

özelliklerinin açıklanması, kullanılan yöntemin alan yazınla ilişkilendirilmesi, veri 

toplama aracı ve sürecinin açıklanması olurken en az yer verilenler ise evrenin 

tanımlanması, araştırmacının rolünün betimlenmesi ve geçerlik ve güvenirlik 

önlemlerinin açıklanması olmuştur. Güvenirlik önlemlerinde ise en çok yer verilenler 

uzman görüşünün alınması, çeşitleme yapılması ve pilot uygulama yapılması olurken, en 

az yer verilen maddelerin farklı zamanlarda tekrarlı veri analizi, çalışma günlüğü ve 

derinlemesine ve tekrarlı gözlem(derinlik odaklı) maddeleri olmuştur. Bunun yanında 

araştırma yöntemlerinin doğasından kaynaklı farklılıkların ön plana çıktığı görülmüştür. 

Karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaların diğer yöntemlere göre daha 

güvenilir olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle karma araştırma yöntemi ile 

yapılmış olan çalışmaların nitel ve nicel yöntemlerin güçlü yanlarını birleştirerek 

çalışmaların geçerlik ve güvenirlikleri açısından olumlu bir sonuç ortaya çıkardığı 

söylenebilir. Ayrıca uzmanlarca dil kontrolü, yöntem seçim gerekçesinin belirtilmesi gibi 

bazı önlemlerin ihmal edilmiş olması karma yöntemle yapılan çalışmaların güçlü 

yönlerini olumsuz anlamda etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, Güvenirlik, Öğretim Teknolojileri, Önlemler 
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Abstract 

The aim of this study is to determine to what extent the validity and reliability 

measures which are indispensable for scientific studies, are applied in current scientific 

studies. For this purpose, 150 doctoral dissertations in the field of instructional technology 

published between 2012 and 2018 have been reviewed. In this qualitative research we 

prefered to use content analysis method to analyse the documents for data collection 

purposes. The data we obtained were analyzed by using “descriptive analysis method”. 

In the theses examined, we observed that the most widely used research method was 

mixed method. In addition to this, while the validity measures that are mostly applied in 

the theses are; explaining the characteristics of the sample, associating the method used 

with the field literature, explaining the data collection tool and process, the least applied 

ones were defining the universe, describing the role of the researcher and explaining the 

validity and reliability measures. The most frequently used reliability measures were 

expert opinion, diversification and pilot implementation, while the least used items were 

repeated data analysis at different times, study log and in-depth and repetitive observation 

(depth-focused). In addition, it has been observed that there have been differences arising 

from different nature of of research methods. It can be said that the studies conducted 

with mixed research method are more reliable than the other methods. From this point of 

view, it can be said that combining the strengths of qualitative and quantitative methods 

with a mixed research method yields a positive result in terms of validity and reliability 

of the studies. In addition, the neglect of some measures such as language control by 

experts, and justification of method selection affects negatively the strengths of mixed 

methods. 

Keywords: Validity, Reliability, Instructional Technologies, Precautions 

Giriş 

Bilimsel araştırmada kalite tanımının ya da özelliklerinin belirlenmesine yönelik 

bilim insanları çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu konuda fikir ayrılıkları olmasına 

karşın birçok bilim insanı, araştırmaların kalite açısından değerlendirilmesinin 

görünenden daha zor, karmaşık ve birden fazla etkenin bir arada ele alınarak 

değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğu konusunda birleşmişlerdir(Bakioğlu & 

Kurnaz, 2011).  Kalite ölçütleri zamana bağlı olarak farklı öncelik sırasına göre ele alınsa 

da (Breuer & Reichertz, 2002) geçerlik, güvenirlik ve doğruluk gibi yöntemsel özellikler 

birçok yaklaşımda araştırmaların kalite ölçütleri arasında gösterilmiştir (Furlong & 

Oancea, 2005; Nachmias & Nachmias, 1992). Bu durumla paralel olarak ülkemizde 

yapılan benzer kalite değerlendirme çalışmalarında, bir bilimsel çalışmanın değeri 

geçerlik ve güvenirlik ölçütlerine dayandırılmıştır(Büyüköztürk et al., 2017; Yıldırım & 

Şimsek, 2006) 
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Bilimsel bir çalışmada güvenirlik; çalışma sahibinin hesaplarının tutarlılığı, 

istikrarı ve tekrarlanabilirliği ile birlikte, araştırmacıların bilgileri doğru bir şekilde 

toplama ve kaydetme yeterliliğiyle ilgilidir(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, 

Demirel, 2010; McMillan & Schumacher, 2010; Merriam, 1998). Güvenirlik kendi 

içerisinde başka araştırmacıların aynı süreçleri tekrar ederek aynı sonuçları yeniden elde 

edebilme derecesi olan iç güvenirlik (tutarlık) ve aynı ortamların kullanılarak aynı 

sonuçların elde edilebilme derecesi olan dış güvenirlik (teyit edilebilirlik) şeklinde iki 

gruba ayrılmıştır(Merriam, 1998).  

Geçerlik ise, bilimsel bulguların hassasiyet ve doğruluğu ile ilgilidir(Büyüköztürk 

ve diğ., 2010; Le Comple & Goetz 1982: 32 akt. Brink, 1993; Ekiz, 2009; McMillan & 

Schumaher, 2010 ). Literatürde geçerlik türlerini tanımlamak için birçok farklı yaklaşım 

kullanılmıştır. Örneğin,  Büyüköztürk ve diğ. (2010) geçerliliği; kapsam, ölçüt, yapı ve 

görünüş geçerliliği olarak sınıflandırırken, McMillan ve Schumaher (2010), istatistiksel 

sonuç, iç, yapı ve dış geçerlik sınıflamasını tercih etmiştir. Genel olarak birçok türü 

kapsayan iki ana geçerlik biçiminden söz edilebilir. İçsel geçerlik, araştırma bulgularının, 

gerçekliğin gerçek bir yansıması veya temsili olduğu ölçüsünü ifade etmek için kullanılan 

terim iken dışsal geçerlik, bu temsillerin veya gerçekliğin yansımalarının gruplar arasında 

uygulanabilirlik derecesini ifade etmektedir (Campbell&Stanley: akt. Brink, 1993). 

Literatür incelendiğinde bilimsel çalışmaların geçerliği ve güvenilirliği ile ilgili 

farklı önlemlere başvurulurken bu önlemleri birbirinden ayıran net bir sınırla 

karşılaşılmamaktadır. Öyle ki bazı önlemler hem geçerlik hem de güvenilirliği 

etkileyebilmektedir.Literatürde genel olarak karşılaşılan geçerlik ve güvenirlik önlemleri 

Topu ve diğ. (2013) tarafından yapılan çalışmada aşağıdaki gibi iki başlık altında ifade 

edilmiştir. Çalışmalarda alınan geçerlik önlemleri; 

 Veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması(Brinberg ve McGraft, 1985; 

Bogdan ve Biklen,1998; Merriam, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006; 

Büyüköztürk vd., 2010; McMillan ve Schumaher, 2010) 

 Veri analiz sürecinin açıklanması(Brinberg ve McGraft, 1985; Merriam, 

1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd., 2010) 

 Varsayımlar ve sınırlılıkların belirlenmesi(Brinberg ve McGraft, 

1985;Bogdan ve Biklen,1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006;  Büyüköztürk vd., 

2010) 

 Örneklem özelliklerinin açıklanması(Brinberg ve McGraft, 1985; Merriam, 

1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd., 2010; McMillan ve 

Schumaher, 2010) 

 Örneklem seçim şeklinin belirtilmesi(Brinberg ve McGraft, 1985; Merriam, 

1998) 
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 Katılımcı gönüllülüğünün alınması(Merriam, 1998; McMillan ve 

Schumaher, 2010) 

 Çalışmanın uygulama sürecinin betimlenmesi(Brinberg ve McGraft, 1985; 

Merriam, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006) 

 Araştırmacının rolünün betimlenmesi(Brinberg ve McGraft, 1985; Bogdan 

ve Biklen,1998; Merriam, 1998; Best ve Khan, 2003; Büyüköztürk vd., 2010; 

McMillan ve Schumaher, 2010) 

 Kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması(Merriam, 1998;) 

 Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin açıklanması(Brinberg ve McGraft, 1985; 

Merriam, 1998; Best ve Khan, 2003) 

 Evrenin tanımlanması (Brinberg ve McGraft, 1985; Merriam, 1998)şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Aynı çalışmada çalışmalarda alınan güvenilirlik önlemleri ise: 

 Uzman görüşünün alınması(Brinberg ve McGraft, 1985; Merriam, 1998; Best 

ve Khan, 2003; Büyüköztürk vd., 2010; McMillan ve Schumaher, 2010) 

 Güvenirlik hesaplarının belirtilmesi(Brinberg ve McGraft, 1985; 

Büyüköztürk vd., 2010) 

 Çeşitleme yapılması(Brinberg ve McGraft, 1985; Bogdan ve Biklen,1998; 

Merriam, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd., 2010) 

 Kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının önlenmesi(Bogdan ve Biklen,1998; 

Merriam, 1998; Best ve Khan, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk 

vd., 2010) 

 Akran değerlendirmesi yapması(Merriam, 1998; Best ve Khan, 2003) 

 Değerlendiriciler arası güvenirlik çalışması yapılması(Merriam, 1998; Best 

ve Khan, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd., 2010; McMillan 

ve Schumaher, 2010) 

 Katılımcı görüşünün (kontrolünün alınması) (Bogdan ve Biklen,1998; 

Merriam, 1998; Büyüköztürk vd., 2010) 

 Veriler arası tutarlılığın kontrol edilmesi(Bogdan ve Biklen,1998; Merriam, 

1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd., 2010; McMillan ve 

Schumaher, 2010) olarak maddeleştirilmiştir.  

İlgili çalışmaya göre genel olarak veri toplama ve analiz sürecinin açıklanması ile 

yöntem, evren ve örneklem seçiminin açıklanması ve gerekçelendirilmesi geçerliliğe 

yönelik alınan önlemler olarak ifade edilmiştir(McMillan & Schumaher, 2010; Meriam, 

1998; Yıldırım & Şimsek, 2006). Uzman ve akran değerlendirmesi, verilerin tutarlılığının 

değerlendirilmesi, test hesaplamaları ile çeşitleme yapılması güvenilirliğe yönelik alınan 

önlemler olarak karşımıza çıkmaktadır(Büyüköztürk ve diğ., 2017; Meriam, 1998). 
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Greenhalgh (1997) bilimsel bir makalenin doğruluğu ve yöntem açısından 

kalitesinin değerlendirilmesine yönelik geçerliğin önemine vurgu yapmıştır. Bu öneme 

rağmen(Hall, Ward, & Comer, 1988;akt. Bakioğlu ve Kurnaz, 2014, s.50) tarafından 

eğitime yönelik çalışmaların kalitesinin belirlenmesi için gerçekleştirilen araştırmada en 

çok karşılaşılan hatalardan ilki olarak veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik 

önlemlerine yönelik açıklamanın yetersiz veya eksik olması durumunu ifade etmişlerdir. 

Büyüköztürk ve Kutlu (2006) tarafından ülkemizde yapılan benzer bir çalışmada 

Türkiye’de yayınlanan bilimsel dergi editörlerinin görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak 

yapılan çalışmalarda en çok rastlanan sorunlar arasında ilk sırayı geçerlik ve güvenilirliğe 

yönelik evren, örneklem, yöntem, veri toplama ve veri analizi gibi süreçlerin yeterince 

açıklanmaması olarak ifade edilmiştir. Yine araştırma eğilimlerinin belirlenmesine 

yönelik gerçekleştirilen farklı çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir (Gülbahar & 

Alper, 2009; Sözbilir & Kutu, 2008; Şimşek ve diğ., 2008). Bu çalışma yukarıda ifade 

edilen sebeplerden dolayı mevcut durumun belirlenmesi yönelik gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte yapılan çalışmalarda ne tür geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin alındığı, 

alınan bu önlemlerin ne düzeyde alındığı ve alınan bu önlemlerin yeterli olup olmadığının 

belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Ayrıca daha 

sonraki çalışmalarda araştırmacılar tarafından kullanılabilecek geçerlik ve güvenirlik 

önlemlerine yönelik rehberlik ederek belirli bir araştırma kalitesi ve standardının 

yakalanması çalışmanın bir diğer önemini ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle 

çalışmada 2012-2018 yılları arasında öğretim teknolojileri alanında yapılmış ve erişime 

açılmış 150 doktora tezi incelenerek söz konusu çalışmalarda alınan geçerlik ve 

güvenirlik önlemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışma 

kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:  

1. Öğretim teknolojisi alanında 2012-2018yılları arasında nitel araştırma 

yöntemleri kullanılan doktora tezlerinde alınan geçerlik ve güvenirlik 

önlemleri nelerdir?  

2. Öğretim teknolojisi alanında 2012-2018 yılları arasında nicel araştırma 

yöntemleri kullanılan doktora tezlerinde alınan geçerlik ve güvenirlik 

önlemleri nelerdir?  

3. Öğretim teknolojisi alanında 2012-2018 yılları arasında karma araştırma 

yöntemleri kullanılan doktora tezlerinde alınan geçerlik ve güvenirlik 

önlemleri nelerdir?  

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Sosyal bilimler alanında nitel araştırma yöntemleri içerisinde kullanılan 
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içerik analizi yöntemi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metinin bazı sözcüklerinin 

daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir 

(Büyüköztürk ve diğ., 2010). Bu kapsamda tezlerin yöntem bölümü, kullanılan geçerlik 

ve güvenirlik önlemlerini sistematik ve hızlı bir şekilde (Gökçe, 2006) ortaya çıkarmak 

amacıyla içerik analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Çalışmanın Kapsamı 

Çalışma kapsamı Türkiye’deki Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi 

alanındaki 2012-2018 yılları arasında yayınlanan doktora tezleridir. Belirtilen yıllar 

arasında YÖK Ulusal tez Merkezi’nde yayınlanan 191doktora tezinden, erişim izni 

bulunan 150 tez araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. İncelenen 150 adet teze 

ait tanımlayıcı bilgiler Tablo1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. 

Üniversitelere Göre Kullanılan Araştirma Yöntemleri. 

Üniversite Nicel Nitel Karma 

Anadolu Üniversitesi 8 5 18 

Ankara Üniversitesi 6 0 9 

Atatürk Üniversitesi 3 5 14 

Gazi Üniversitesi 3 1 23 

Hacettepe Üniversitesi 11 1 10 

Marmara Üniversitesi 1 0 1 

ODTÜ 5 7 17 

Sakarya Üniversitesi 2 0 0 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler doküman analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

Doküman analizi, söz konusu doküman veya belgelerin veri kaynağı olarak sistematik bir 

şekilde incelenmesini temel almaktadır (Karadağ, 2009). Bu doğrultuda çalışma 

kapsamındaki tezlerin analiz edilmesi amacıyla bir form geliştirilmesi için öncelikle alan 

yazın taranmıştır. Alan yazın taraması sonucunda elde edilen mevcut formlardaki 

maddeler ile alan yazında var olan diğer geçerlik ve güvenirlik maddeleri birleştirilerek 

taslak bir form elde edilmiştir. Elde edilen taslak formla 10 tez üzerinde pilot bir 

uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda iki alan uzmanı görüşü 

doğrultusunda forma eklenmesi ve çıkarılması gereken maddeler belirlenerek forma son 

hali verilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan form geçerlik ve güvenirlik 

önlemlerinin listelendiği iki bölümden oluşmaktadır.   

Veri Analizi 
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Araştırma kapsamında elde edilen veriler “betimsel analiz yöntemi” kullanılarak 

analiz edilmiştir. Betimsel analiz, farklı veri toplama yöntemleri ile elde edilen verilerin 

daha önceden var olan temalar doğrultusunda yorumlanarak analiz edilmesidir. Analiz 

içerisinde elde edilen bulguların dikkat çekici bir şekilde verilmesi amacıyla direkt 

alıntılara sıklıkla yer verilmektedir (Özdemir, 2010). Elde edilen tezler ilk olarak tezlerde 

kullanılan araştırma yöntemlerine göre “nitel-nicel-karma” şeklinde üç gruba ayrılmıştır. 

Gruplandırmanın ardından her teze “Yöntem_x” şeklinde bir kod atanmıştır. Daha sonra 

ise çalışmalarda alınan geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin belirlenmesine yönelik 

uyarlanan ve iki bölümden oluşan form yardımıyla elde edilen veriler Microsoft Office 

Excel programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar grafik ve frekans tablolarına 

dönüştürülmüş ve nitel ifadelerle desteklenerek betimsel olarak sunulmuştur.
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Bulgular 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında hazırlanan tezlerdeki geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin belirlenmesine yönelik 

gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında incelenen tezlerden toplanan veriler araştırma soruları göz önüne alınarak analizleri edilmiş ve elde 

edilen bulgular bu sorulara paralel olarak aşağıdaki gibi sunulmuştur. 
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Nitel Araştırma Yöntemli Doktora Tezlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri  

Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanan doktora tezlerinde kullanılan geçerlik 

ve güvenirlik önlemleriyle ilgili bulgular Tablo 2’te sunulmuştur.  

Tablo 2. 

Nitel çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik önlemleri 

Geçerlik f Güvenirlik f 

Kullanılan yöntemin alan yazınla 

ilişkilendirilmesi 19 Uzman görüşünün alınması 18 

Veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması 19 

Kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının 

önlenmesi 17 

Veri analiz sürecinin açıklanması 19 Pilot uygulama yapılması 15 

Çalışmanın uygulama sürecinin 

betimlenmesi 18 Çeşitleme yapılması 14 

Örneklem özelliklerinin açıklanması 17 Akran değerlendirmesi yapılması 12 

Örneklem seçim şeklinin belirtilmesi 17 

Katılımcı görüşünün (kontrolünün) 

alınması 12 

Varsayımlar ve sınırlıkların betimlenmesi 15 

Değerlendiriciler arası güvenirlik 

çalışmasının yapılması 10 

Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin 

açıklanması 15 Güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi 7 

Katılımcı gönüllülüğünün alınması 14 Veriler arasında tutarlığın kontrol edilmesi 7 

Kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin 

açıklanması 14 Uzmanlarca dil kontrolünün yapılması 5 

Araştırmacının rolünün betimlenmesi 13 

Derinlemesine ve Tekrarlı 

Gözlem(Derinlik odaklı) 4 

Evrenin tanımlanması 2 Farklı zamanlarda tekrarlı veri analizi 5 

  Çalışma günlüğü tutma 2 

 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan yöntemle ilgili 

olarak “kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması” ve “kullanılan yöntemin alan 

yazınla ilişkilendirilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yönteminin Bütüncül 

Çoklu Durum Çalışması (multiplecaseholisticdesign) deseni temel alınarak yürütülmüştür. Yin 

(2009), durum çalışmasını güncel bir olay ya da olgunun kendi gerçek yaşam çevresi içinde 

derinlemesine incelendiği, olay/olgu ve içinde bulunduğu bağlam arasındaki sınırların kesin 

hatlarıyla belirgin olmadığı gözleme dayalı bir araştırma yöntemi olarak 

açıklamaktadır”.(Nitel_15) 

“In this study, the researcher collects data from participant teachers who participate in 

field observations and the interview process, and provide information about lived experiences 

regarding learning objects usage in their classrooms. Therefore, phenomenological research 

seemed the most appropriate design for this study (Creswell, 2005).”(Nitel_33) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan evren ve örneklem 

ile ilgili olarak “örneklem seçim şeklinin belirtilmesi”, “örneklem özelliklerinin açıklanması” 
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ve “evrenin tanımlanması”  maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Araştırma grubuna katılacak kişilerin belirlenmesi nitel araştırmalar için yaygın olarak 

kullanılmakta olan amaçlı örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.”(Nitel_15).  

“Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 2. ve 4. Sınıf okuyan, yaş ortalamaları 

20.93 olan 99 öğrenciden oluşmaktadır.”(Nitel_3).  

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan veri toplama ve 

analizi ile ilgili olarak “veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması”, “çalışmanın uygulama 

sürecinin betimlenmesi” ve “veri analiz sürecinin açıklanması” maddeleri geçerlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

 “2010-2011 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde BTÖ416 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 

ve BTÖ220 Enformasyon Tasarımı derslerinde öğrenciler tarafından hazırlanan 30 adet rapor 

araştırmacı tarafından incelenmiş ve Çizelge 3.11’de verilen şablon kullanılarak 

kullanılabilirlik sorunları tasnif edilmiştir.” (Nitel_15).  

“Interviews, observation, field notes, and evaluation forms were the data collection 

methods fort his stud.” (Nitel_25). 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “araştırmacının 

rolünün betimlenmesi”, “katılımcı gönüllülüğü alınması” ve “varsayım ve sınırlılıkların 

belirtilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Söz konusu 

maddelerden son iki maddeye hemem hemen bütün tezlerde yer verilirken, ilk maddenin sıklığı 

son iki maddeye göre daha geride kalmıştır.  Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer 

almıştır:  

“In this study, the role of the researcher can be explained under two stages. Firstly, 

before the implementation, the researcher analyzed current case-based learning environments 

and methods in teacher education and using multiple programs developed the first version of 

the VOCABLE. “(Nitel_23) 

“Another limitation was related with the generalization issue using convenience 

sampling as a sampling technique.” (Nitel_31) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “uzman görüşünün 

alınması”, “akran değerlendirmesi yapılması”, “değerlendiriciler arası güvenirlik çalışmasının 

yapılması” ve “veriler arasında tutarlılığın kontrol edilmesi” maddeleri güvenirlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Öğrencilerin her bir uygulama görevine ilişkin performanslarını incelemek için uzman 

görüşü alınarak 4 farklı uygulama görevine yönelik 4 tane dereceli puanlama anahtarı 

geliştirilmiş ve öğrencilerin görevlere yönelik performans puanları bu araçlarla 

hesaplanmıştır.”(Nitel_1) 

“The raw data, generated codes and themes were reviewed by her and discussed with 

the researcher to check the consistency.” (Nitel_31) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “çeşitleme”, “pilot 

uygulama yapılması” ve “güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi” maddeleri güvenirlik 

önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“In this study, the researcher collected various types of data from participants; verbal 

protocols data, documental data, observation data and eye-tracking data were collected.” 

(Nitel_31) 
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“Bilişsel yük ölçeği için Paas (1992) tarafından hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı,90 iken Kılıç ve Karadeniz (2004) tarafından hesaplanan Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı ,78’dir.” (Nitel_1) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “farklı zamanlarda 

tekrarlı veri analizi” ve “derinlemesine ve tekrarlı gözlem(derinlik odaklı)” maddeleri 

sıklığı en düşük maddeler arasında yer almıştır. Güvenirlik önlemleriyle ilgili olarak 

sıklık değeri en düşük olan iki madde ise “Uzmanlarca dil kontrolünün yapılması” ve 

“çalışma günlüğü tutma” maddeleridir.  

Nicel Araştırma Yöntemli Doktora Tezlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri  

Nicel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanan doktora tezlerinde kullanılan 

geçerlik ve güvenirlik önlemleriyle ilgili bulgular Tablo3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. 

Nicel çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik önlemleri. 

Geçerlik F Güvenirlik F 

Örneklem özelliklerinin açıklanması 39 Uzman görüşünün alınması 31 

Veri toplama aracı ve sürecinin 

açıklanması 38 Güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi 25 

Veri analiz sürecinin açıklanması 37 Pilot uygulama yapılması 23 

Çalışmanın uygulama sürecinin 

betimlenmesi 35 Akran değerlendirmesi yapılması 15 

Varsayımlar ve sınırlıkların 

betimlenmesi 33 Veriler arasında tutarlığın kontrol edilmesi 15 

Örneklem seçim şeklinin belirtilmesi 30 

Değerlendiriciler arası güvenirlik 

çalışmasının yapılması 12 

Kullanılan yöntemin alan yazınla 

ilişkilendirilmesi 29 Uzmanlarca dil kontrolünün yapılması 9 

Katılımcı gönüllülüğünün alınması 23 Çeşitleme yapılması 8 

Kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin 

açıklanması 17 

Kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının 

önlenmesi 7 

Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin 

açıklanması 14 

Derinlemesine ve Tekrarlı Gözlem(Derinlik 

odaklı) 5 

Evrenin tanımlanması 7 Çalışma günlüğü 4 

Araştırmacının rolünün betimlenmesi 5 

Katılımcı görüşünün (kontrolünün) 

alınması 4 

  Farklı zamanlarda tekrarlı veri analizi 2 

 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan yöntemle ilgili 

olarak “kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması” ve “kullanılan yöntemin alan 

yazınla ilişkilendirilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Araştırmada gerçek deneme modellerinden 2 x 2 faktöryel desen kullanılmıştır. 

Faktöryel desen, iki ya da daha fazla değişkenin bağımlı değişken üzerindeki temel ve ortak 

etkilerini test etmek için kullanılan bir desendir (McMillan, 2000).”(Nicel_2) 

“Bu araştırmada sıralı ve eş zamanlı çoklu görev durumlarının hatırlama ve konu ilgisi 

üzerindeki etkisi, gerçek-deneysel faktöriyel bir araştırma deseni ile incelenmiştir. Gerçek-

deneysel araştırma modeli, katılımcıların farklı deney koşullarına seçkisiz olarak atandığı, 

katılımcıların seçimi, olgunlaşma, regresyon, zaman, katılımcı kaybı, deneklerin etkileşimi gibi 
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araştırmanın iç geçerliliğini tehdit eden birçok unsurun kontrol altına alındığı güçlü bir 

araştırma desenidir (Creswell, 2011).” (Nicel_17) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan evren ve örneklem 

ile ilgili olarak “örneklem seçim şeklinin belirtilmesi”, “örneklem özelliklerinin açıklanması” 

ve “evrenin tanımlanması”  maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Çalışmanın evrenini Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Atatürk Üniversitesi 

(AÜ)’nde öğrenim görmekte olan uzaktan eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde eğitim alan 525 uzaktan eğitim 

öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmaktadır.” (Nicel_27) 

“Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılında Türkiye’de Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı il merkezlerindeki resmi ilköğretim okulları oluşturmuştur.” (Nicel_19) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan veri toplama ve 

analizi ile ilgili olarak “veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması”, “çalışmanın uygulama 

sürecinin betimlenmesi” ve “veri analiz sürecinin açıklanması” maddeleri geçerlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Bu çalışmada hikâye değerlendirme ölçeği ve hikâyelerde yaratıcılığı kullanma 

değerlendirme formu olmak üzere 2 veri toplama aracından yararlanılmıştır. Hikâye 

değerlendirme ölçeği alan yazından çeviri yapılarak birebir alınırken, yaratıcılığı kullanma 

becerilerini değerlendirmek için kullanılan form, alan yazına dayalı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir.” (Nicel_26) 

“Araştırmada deneysel işlemlere başlamadan önce iki haftalık uyum eğitimi verilmiştir. 

Uyum eğitimi öncesinde Witkin ve diğerleri (1971) tarafından geliştirilen ve Çakan 

(2003)’ınTürkçe’ye uyarladığı Grup Saklı Şekiller Testi (GSFT) uygulanmıştır. Somyürek ve 

Yalın (2007) ile Triantafillou ve diğerleri, (2004) tarafından yapılan çalışmalarda GSFT’den 

alınan puanların ortalamanın altında kalan öğrencilere alan bağımlı diğerleri alan bağımsız 

olarak gruplandırılmıştır.” (Nicel_24) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “araştırmacının 

rolünün betimlenmesi”, “katılımcı gönüllülüğü alınması” ve “varsayım ve sınırlılıkların 

belirtilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin 

bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Bu çalışmada belirlenen evrenden mümkün olan en fazla sayıda öğrenciye ulaşılması 

amaçlanmaktadır. Katılımcılar çalışamaya gönüllülük esasına göre dâhil edilmiştir.” 

(Nicel_27) 

“Bununla birlikte 21. yy. öğrenen becerileri kullanımı ölçeği, temel alınan OECD ve 

AASL standartları, Trilling ve Fadel (2009), Wagner (2008) ve öğretmen adayları ile 

gerçekleştirilen odak grup görüşmesi ile sınırlıdır.” (Nicel_16) 

“Araştırmacı uygulama sürecinin içinde ve derslerin anlatımında bulunmuştur. 

Programlama temelleri dersinde yapılan uygulama, 3 grup içinde aynı öğretim elemanının 

verdiği 1. Sınıfta okuyan 87 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.” (Nicel_28) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “uzman görüşünün 

alınması”, “akran değerlendirmesi yapılması”, “değerlendiriciler arası güvenirlik çalışmasının 

yapılması” ve “veriler arasında tutarlılığın kontrol edilmesi” maddeleri güvenirlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  
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“Uygulama sonucunda her iki grubun hikâyeleri; hikâye değerlendirme ölçeği ve 

hikâyelerde yaratıcılığı kullanma değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilmiştir.” 

(Nicel_26) 

“Puanlayıcılar arası güvenirlik (inter-raterreliablity)” yöntemine başvurularak 

değerlendirmeler kıyaslanmıştır.” (Nicel_25) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “çeşitleme”, “pilot 

uygulama yapılması” ve “güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi” maddeleri güvenirlik 

önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Çalışmada ölçeğin güvenilirliği, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılan 

pilot uygulamada tekrar test edilmiştir. Pilot uygulama 64 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Pilot 

uygulamada öğrencilere dört saat süren bir eğitim verilmiş ve öğrencilerden çalışmada 

kullanılacak olan etkinlikleri yapmaları istenmiştir.” (Nicel_30) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “Uzmanlarca dil 

kontrolünün yapılması”, “çalışma günlüğü tutma” ve “derinlemesine ve tekrarlı 

gözlem(derinlik odaklı)” maddeleri sıklığı en düşük maddeler arasında yer almıştır. Güvenirlik 

önlemleriyle ilgili olarak sıklık değeri en düşük olan madde ise“farklı zamanlarda tekrarlı veri 

analizi” maddesidir. Sadece 2 çalışmada bu maddeye yer verilmiştir. 

“Oluşturulan madde havuzları üç konu alanı uzmanı, üç ölçme ve istatistik alanında 

uzman kişi ve bir dil uzmanına uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 

taslak madde havuzu hazırlanmıştır.” (Nicel_16) 

Karma Araştırma Yöntemli Doktora Tezlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri  

Karma araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanan doktora tezlerinde kullanılan geçerlik ve 

güvenirlik önlemleriyle ilgili bulgular Tablo4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. 

Karma çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik önlemleri. 

Geçerlik F Güvenirlik f 

Örneklem özelliklerinin açıklanması 91 Uzman görüşünün alınması 89 

Veri toplama aracı ve sürecinin 

açıklanması 91 Çeşitleme yapılması 89 

Kullanılan yöntemin alan yazınla 

ilişkilendirilmesi 88 Pilot uygulama yapılması 68 

Veri analiz sürecinin açıklanması 88 Güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi 68 

Varsayımlar ve sınırlıkların 

betimlenmesi 85 

Kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının 

önlenmesi 60 

Çalışmanın uygulama sürecinin 

betimlenmesi 85 

Katılımcı görüşünün (kontrolünün) 

alınması 50 

Örneklem seçim şeklinin belirtilmesi 82 Akran değerlendirmesi yapılması 49 

Katılımcı gönüllülüğünün alınması 72 Veriler arasında tutarlığın kontrol edilmesi 38 

Kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin 

açıklanması 66 

Değerlendiriciler arası güvenirlik 

çalışmasının yapılması 31 

Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin 

açıklanması 47 Uzmanlarca dil kontrolünün yapılması 24 

Araştırmacının rolünün betimlenmesi 35 

Derinlemesine ve Tekrarlı 

Gözlem(Derinlik odaklı) 21 

Evrenin tanımlanması 28 Çalışma günlüğü 12 

  Farklı zamanlarda tekrarlı veri analizi 9 
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Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan yöntemle ilgili 

olarak “kullanılan yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması” ve “kullanılan yöntemin alan 

yazınla ilişkilendirilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir.Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Farklı çoklu ortam sunum türleriyle (metin+animasyon, ses+animasyon) farklı 

ilerleme hızlarında (öğrenen hızı, sistem hızı) yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarı, 

bilişsel yük, bilgisayar özyeterlik algısı ve pozitif duygu puanlarına etkisinin incelendiği 

araştırmada 2x2 faktöriyel desen kullanılmıştır. Faktöriyel desen, iki veya daha fazla bağımsız 

değişkenin (faktörün) bağımlı değişken üzerindeki birbirlerinden bağımsız veya eş zamanlı 

etkilerini araştırmayı sağlamaktadır (Creswell, 2005).” (Karma_29) 

“Çalışmanın canlı ders etkileşim düzeyi belirleme ölçeğinin geliştirilmesi bölümünde 

nitel ve nicel araştırmanın bir arada bulunduğu karma araştırma yöntemi kullanılmıştır 

(McMillan ve Schumacher, 2006). Bu bölümdeki nitel veriler görüşme yoluyla toplanmış ve 

betimsel olarak analiz edilmiştir.” (Karma_49) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan evren ve örneklem 

ile ilgili olarak “örneklem seçim şeklinin belirtilmesi”, “örneklem özelliklerinin açıklanması” 

ve “evrenin tanımlanması”  maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 

durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Çalışma grubu 42'si kız, 18'i erkek olmak üzere toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır. 

Deney ve kontrol grubu katılımcılarına ilişkin bilgiler Tablo 3.1'de sunulmuştur. Çalışmanın 

gerçekleştirildiği fakülte araştırmacının ilgili fakültede çalışıyor olması nedeniyle uygun 

örnekleme yöntemiyle, grupların deney ve kontrol grubu olması ise rastgele yöntemle 

belirlenmiştir.” (Karma_56) 

“Araştırmanın ilk ve ikinci aşamalarında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme tekniğinde amaç, araştırmacının 

yakın olan ve kolay ulaşılabilir bir durumu seçerek kendisine hız ve pratiklik kazandırmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006).” (Karma_34) 

“Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin son sınıflarındaki 

öğretmen adayları ile ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.” 

(Karma_47) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan veri toplama ve 

analizi ile ilgili olarak “veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması”, “çalışmanın uygulama 

sürecinin betimlenmesi” ve “veri analiz sürecinin açıklanması” maddeleri geçerlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir.Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Araştırmada öğretim tasarımı dersi başarı testi, gezinme verilerinin kaydedilmesi için 

geliştirilen öğrenme ortamı ve hiper ortamlarda kaybolma ölçeği olmak üzere 3 tane veri 

toplama aracı bulunmaktadır. Öğrencilerin önbilgi düzeylerinin ve deneysel işlem sonrasında 

başarılarının tespit edilmesi amacıyla başarı testi kullanılmıştır. Başarı düzeyinin yanı sıra 

öğrencilerin kaybolmalarının belirlenmesi için kaybolma değerleri ve kaybolma algıları 

incelenmiştir. Kaybolma değerinin belirlenmesi için kullanıcıların gezinme verileri ve 

kaybolma algılarının belirlenmesi için hiper ortamlarda kaybolma ölçeği kullanılmıştır.” 

(Karma_76) 

“Uygulama süreci haftada 2 gün (günde 3 saat) olmak üzere 2 haftada toplam 12 

saattir. Laboratuvarların birinde rehberli diğerinde rehbersiz grup öğrencileri uygulama 

yapmıştır. Uygulama Takvimi Tablo 3.6’da gösterilmektedir.” (Karma_53) 
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“Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesi için aritmetik ortalama, 

standart sapma ve Pearsonkorelasyon katsayısı değerlerinden faydalanılmıştır. Shapiro-Wilk 

ve Kolmogorov-Smirnov normallik testleri, ilişkisiz örneklemler için t testi, ilişkili ölçümler için 

t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.” (Karma_70) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “araştırmacının 

rolünün betimlenmesi”, “katılımcı gönüllülüğü alınması” ve “varsayım ve sınırlılıkların 

belirtilmesi” maddeleri geçerlik önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin 

bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Çalışmada araştırmacı nitel ve nitel süreçlerin yürütülmesinde olabildiğince objektif 

kararlar vermiştir. Bu bağlamda araştırmacının çalışmadaki rolü aşağıda açıklanmıştır:” 

(Karma_47) 

“Dağılan gruplar içerisinde yer alan ve sürece katılmaya gönüllü olan öğrenciler ilk örnek 

durum sonrası diğer gruplara önceki dağılım düzenini bozmayacak biçimde atanmışlardır.” 

(Karma_40) 

“Bu çalışma aşağıdaki varsayımları içermektedir: Deney grubundaki öğrencilerin; 

uygulama sürecinde kendilerine sağlanan 3B oyunlar ve etkinliklerle depreme hazırlık ve 

depremden korunma bilgilerini öğrendikleri varsayılmıştır. Çalışma gruplarındaki 

öğrencilerin akademik başarı ve eğitim açısından benzer özelliklerde oldukları varsayılmıştır.“ 

(Karma_58) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “uzman görüşünün 

alınması”, “akran değerlendirmesi yapılması”, “değerlendiriciler arası güvenirlik çalışmasının 

yapılması” ve “veriler arasında tutarlılığın kontrol edilmesi” maddeleri güvenirlik önlemleri 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Son hali verilen anket formu BÖTE alanında uzman altı; ölçme ve değerlendirme 

alanında uzman iki; çevrimiçi öğrenme topluluklarında iletişim alanında uzman bir ve Türk dili 

alanında uzman bir öğretim elemanının görüşüne sunulmuştur.” (Karma_34) 

“Etkinliklerin geliştirilmesinde alan öğretmenlerinden, akranlardan ve öğretim 

teknolojileri alanında çalışan öğretim üyelerinden görüş alınmıştır.” (Karma_50) 

“Çalışmanın güvenirlik önlemleri arasında ise; pilot uygulamanın yapılması, kodlayıcılar 

arası güvenirlik katsayısının hesaplanması, uzman görüşü ve akran değerlendirmesinin 

alınması sayılabilir.” (Karma_55) 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizlerinde kullanılan “çeşitleme”, “pilot 

uygulama yapılması” ve “güvenirlik hesaplamalarının belirtilmesi” maddeleri güvenirlik 

önlemleri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum tezlerin bazılarında şu şekilde yer almıştır:  

“Araştırma sürecinde gerek eğitimde BİT entegrasyonu sürecinde dünyadaki durumun 

daha açık biçimde ortaya çıkarılabilmesi gerekse inceleme kapsamında bir çeşitleme 

oluşturabilmek amacıyla bilimsel çalışmalara; hükümetler, bağlı kuruluşlar ya da uluslararası 

örgütler tarafından üretilmiş politik metinler ve raporlara; kurum ve kuruluşların web sayfaları 

gibi kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır.” (Karma_39) 

“Araştırmanın pilot çalışmasında, 10 hafta boyunca hem yüz yüze hem de çevrimiçi 

ortamda dersler yürütülmüştür.” (Karma_23) 

“Faktör çözümlemesi sonucu oluşan “Genel Öz-Etkinlik” ve “Sosyal Öz-Etkinlik” adlı iki 

boyut için güvenirlik katsayıları sırasıyla .86 ve .71 olarak bulunmuştur. “(Karma_39) 

Tartışma 
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Bu çalışmada, Öğretim Teknolojileri alanında ülkemizde yapılan tezler geçerlik ve 

güvenirlik açısından incelemiştir. Çalışma kapsamındaüç araştırma sorusuna cevap aranmış. Bu 

bölümde üç araştırma sorusunun her biri içinelde edilen bulgular tek tek tartışılmıştır. 

Doktora Tezlerinde Alınan Geçerlik Önlemlerine Yönelik Değerlendirmeler  

Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre her üç yöntemle hazırlanan tezlerin tamamına 

yakınında kullanılan yöntem alan yazınla ilişkilendirilmiştir. Bu durumun aksine çalışmalarda 

kullanılan yöntemin tercih nedenleri yaklaşık olarak tezlerin yarısında açıklanmamıştır.  Alan 

yazın taraması, yapılan araştırmanın nitelikli, alana katkı sağlayıcı ve daha da önemlisi ortaya 

bir delilin konulduğunu gösterir(Ocak, 2010). Ayrıca çalışma kapsamında ifade edilen 

bilgilerin teyidinin yapılabilmesi açısından da yöntem geçerliliğinin sağlanması önemli bir 

kriterdir.(Greenhalgh,1997). Bu noktadan hareketle kullanılan yöntemin alan yazınla 

ilişkilendirilmesi çalışmalarının geçerliliğinin arttırılmasına yönelik olumlu bir duruma işaret 

etmektedir. Yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması araştırmanın geçerliliğine hizmet eden 

önlemler içerisinde gösterilmektedir(Fraenkel&Wallen, 2012).Bu duruma rağmen tezlerin 

yaklaşık yarısına yakınında kullanılan yöntemin seçim gerekçesi açıklanmamıştır. Bu durum 

Büyüköztürk ve Kutlu (2006) tarafından yapılan çalışmada ifade edilen yönteme ilişkin en sık 

rastlanan sorunlar içerisinde ifade edilmiştir. Bu açıdan her iki çalışmanın sonuçları birbiriyle 

paralellik göstermektedir. Sonuç olarak araştırma yönteminin seçim gerekçesi açıklanması, 

araştırmacıların üzerinde durması gereken bir geçerlik önlemidir. 

Çalışma kapsamında incelenen tezlerin tamamında ve bütün madde havuzunda bulunan 

maddeler arasında en çok yer verilen geçerlik önlemleri veri toplama ve analiz süreciyle ilgili 

önlemler olmuştur.  Veri toplama aracını ve süreci,  analiz süreci ve uygulama sürecinin 

açıklanması tezlerin tamamında ifade edilmiştir. Bu maddelerle ilişkili olarak örneklem seçim 

yöntemi, örneklem özellikleri ile katılımcı gönüllülüğünün sağlanması maddeleri de tezlerin 

tamamına yakınında kullanılmıştır. Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarının geçerliliği ve 

güvenilirliği veri toplama yöntemi ve sürecinin doğruluğu ve uyumuyla direk ilişkilidir 

(Bakioğlu & Kurnaz, 2011). Bu anlamda söz konusu sürecin açık bir şekilde betimlenmesi 

tezlerin geçerliklerine yönelik doğrudan bir katkı sağladığı söylenebilir. 

Veri toplama ve analiz süreci dışında tezlerin tamamına yakınında yer verilen bir diğer 

geçerlik önlemi çalışmaya ilişkin varsayımlar ve sınırlılıkların belirtilmesi olmuştur. 

Araştırmaya yönelik çalışma sınırlılıklarının ifade edilmesi geçerlik şartlarının belirlenmesi 

açısından önemlidir (LeCompte&Goetz, 1982; Merriam, 1998; Büyüköztürk ve diğ., 2010). 

Hall, Ward ve Comer (1988) tarafından yapılan çalışmada araştırma kalitesine yönelik 

yöntemle ilgili sorunlar arasında gösterilirken bu durumuna bu çalışmada çok fazla 

rastlanılmamıştır. Elde edilen bulgular arasında araştırma yöntemlerine göre en çok farklılık 

gözlenen geçerlik önlemleri araştırmacının rolü ve geçerlik güvenirlik önlemlerinin 

açıklanması önlemleridir. Nitel desenli çalışmaların çoğunda her iki maddeye yer verilirken, 

nicel ve karma çalışmaların çoğunda bu iki önlem alınan geçerlik önlemleri arasında ifade 

edilmemiştir. İlk başta bu durumun çalışmaların doğası gereği ortaya çıktığı düşünülse de,  

yöntemi ne olursa olsun bütün bilimsel çalışmalar için bu önlemler alınması gereken en temel 

önlemler arasında gösterilmiştir (Abowitz&Toole, 2010; Bakioğlu & Kurnaz, 2011; 

LeCompte&Goetz, 1982). 

Doktora Tezlerinde Alınan Güvenirlik Önlemlerine Yönelik Değerlendirmeler 

Çalışma kapsamında incelenen tezlerin tamamına yakınında güvenirlik önlemi olarak, 

uzman görüşünün alınması öne çıkmıştır. Bu durumun en temel nedeni sürecin tez danışmanı 

gözetimi altında yürütülmesi olarak ifade edilebilir. Diğer yandan pilot uygulama yapılması, 

güvenirlik hesaplamalarının verilmesi ve kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının önüne geçme 

kaygısı bir önceki maddenin ardından sıklığı en çok olan maddeler arasında yer almıştır. Nitel 
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araştırmada ifade edilen güvenirlik değerleri değerlendiriciler arası güvenilirliğe yönelik 

değerler olma olasılığı yüksektir. Pilot çalışma daha büyük bir çalışma öncesinde bilgi 

toplanması ve çalışmanın tasarım sürecinde yaşanabilecek eksikliklerin belirlenip giderilmesi 

açısından önemlidir (Lancaster&Williamson, 2004). Bu nedenle pilot çalışma araştırmaların 

hatalardan arınık olmasını önemli ölçüde etkilemektedir (Creswell, 2005). Kayıt cihazı 

kullanımı ise veri kaybının önüne geçerek çalışmaların güvenirliğini artıracak bir unsur olarak 

görülebilir (Bogdan&Biklen, 2007).  

Araştırmalarda ifade edilen bir diğer güvenirlik önlemi çeşitleme yapılmasıdır. Nicel 

yöntemli tezlerin sadece 5 tanesinde, nitel ve karma yöntemli tezlerin ise yaklaşık olarak 

yarısında çeşitleme yapıldığı belirlenmiştir. İfade edilen bu durum özellikle karma araştırma 

yöntemlerinin kullanım amacına uygun düşmemektedir. Bu durum araştırmaların güvenirliğini 

önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Alan yazında verinin 

birden fazla kaynaktan toplanması varılan sonucun doğruluk derecesini yani güvenirliğini 

olumlu etkileyeceği ifade edilmektedir (Bakioğlu & Kurnaz, 2010; Booth, Colomb, & William, 

2003; Creswell, 2005; LeCompte&Goetz, 1982; Oliver-Hoyo&Allen, 2006).  

Yapılan analizler sonucunda özellikle nicel yöntemin kullanıldığı tezlerde akran 

değerlendirmesinin göz ardı edildiği görülmüştür.  Oysa akran değerlendirmesi yapılarak veri 

toplama araçlarında olabilecek tutarsızlığın azaltılması ve çalışmanın güvenirliğinin 

yükseltilmesi sağlanabilir (Miles &Huberman, 1994; LeCompte&Goetz, 1982). Bu durumun, 

tezlerde güvenirliği tehdit eden kritik bir unsur olduğu söylenebilir. Tezlerde değerlendiriciler 

arası güvenirlik hesaplamalarına yer verilmesi ve katılımcı görüşünün alınması sıklığı en düşük 

gözlenen güvenirlik önlemleri arasında yer almıştır. Araştırmalarda uzman puanlamaları 

alınarak aralarındaki korelasyon hesabının yapılması çalışmanın güvenirliğinin pekiştirilmesi 

ve hatalardan arınıklılığının artırılması için önemlidir (LeCompte&Goetz, 1982).  Diğer yandan 

Roberts ve Priest (2006) çalışmalarda katılımcı görüşünü almanın araştırmacının ulaştığı 

sonuçların daha tutarlı olmasını sağladığını vurgulamışlardır.  

Sonuç ve Öneriler 

  Tezler incelendiğinde yaygın olarak başvurulan geçerlik önlemleri seçilen yöntemin 

alan yazın ile ilişkilendirilmesi, örneklem özellikleri, örneklemin seçim şeklinin belirtilmesi 

iken güvenirlik önlemleri olarak uzman görüşü ve çeşitleme yapılmasıdır. Her üç yöntemle 

gerçekleştirilen tezlerin daha geçerli olduğu fakat alınan güvenilirlik önlemlerinin geçerlilik 

önlemlerine oranla daha düşük seviyede kaldığı görülmüştür. Ayrıca karma araştırma 

yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaların diğer yöntemlere göre daha güvenilir olduğu 

söylenebilir. Bu noktadan hareketle karma araştırma yöntemi ile yapılmış olan çalışmalar nitel 

ve nicel yöntemlerin güçlü yanlarını birleştirilerek bilimsel çalışmaların gerçekleştirilme 

eğiliminde iken çalışmaların geçerlik ve güvenirlikleri açısından olumlu bir sonuç ortaya 

çıkarmıştır. Bu durumun yanında uzmanlarca dil kontrolü, yöntem seçim gerekçesinin 

belirtilmesi gibi bazı önlemlerin ihmal edilmiş olması veya orta düzeyde önlemlerin alınması 

karma yöntemle yapılan çalışmaların güçlü yönlerini olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu 

sonuçlar ile birlikte alınan önlemlerin geçerlik kısmında daha fazla ön plana çıktığı 

görülmektedir. Çalışma sonucunda şu öneriler sıralanabilir; 

 Çalışmanın güvenilirliğine yönelik daha fazla önlem alınması gerektiği, 

 Yöntem kısımda daha zengin ve açıklayıcı bir anlatımın kullanılması gerektiği, 

 Çalışma günlüğü tutulması veya farklı zamanlarda tekrarlı veri analizi gibi daha az 

kullanılan farklı önlemlere yer verilmesi gerekmektedir. 
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Makine Öğrenimi Algoritmaları Nasıl Çalışır' 

Selim Balcısoy1, Artun Sarıoğlu2, Evrim Özel3, Onur Yigit Arpalı4, Yusuf Umut 

Çiftçi5, Ziya Erkoç6 * 

 

Özet 

 Makine Öğrenmesi birçok kişinin öğrenmek istediği ve pek çok kullanım alanına 

sahip olan bir yöntemdir. Makine Öğrenmesi algoritmalarının doğru bir şekilde 

öğrenilebilmesi için etkin eğitim yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede 

Karar Ağacı, K-Means ve Yapay Sinir Ağları algoritmaları görsel ve interaktif şekilde 

anlatılarak bu ihtiyacı karşılamak amaçlanmıştır. Algoritma görselleştirmeleri Bokeh 

kütüphanesi ile interaktif-öğretici sayfalar ise d3.js kütüphanesi ile hazırlanmıştır. 

Öğretimin etkinliğini ve dikkat çekiciliğinin ölçülmesi için web sitesi, konu hakkında 

bilgi sahibi olmayan lise öğrencileri üzerinde denenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, makine öğrenme, karar ağacı, k-means, sinir 

ağları. 

 

Abstract 

 Machine Learning is a Computer Science field which has impact on variety of fields 

and attracts people to learn about itself. Hence, active learning methods for Machine 

Learning algorithms is demanded. In this project, Decision Tree, K-Means and Artificial 

Neural networks algorithms are visualized and interactively explained in order to fulfill 

the demand. Algorithm visualizations are prepared using Bokeh library while 

interactive-educative web pages are implemented by d3.js library. To measure the 

success of education and the level of attention it raises, the website is tested on high 

school students with no prior technical knowledge about machine learning algorithms.  

Keywords: Visualization, machine learning, decision tree, K-means, neural networks 

 

Giriş 

Araştırmanın amacı popüler makine öğrenme algoritmalarının en yaygın 

kullanılanlarının hem  lise öğrencilerinin dikkatini çekebilecek, hem de bunları kendi 

sektörlerinde kullanmak isteyen fakat konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilere fayda 

sağlayacak şekilde öğretmek için görselleştirme teknikleri geliştirmek ve interaktif-

öğretici web uygulamaları hazırlamaktır. Makine öğrenimi konusunda Türkçe kaynağın 

eksikliği sebebiyle platform Türkçe hazırlanmıştır. 

 

Makine öğrenme konuları hakkında birçok görselleştirme örneği bulunmaktadır 

fakat bu örnekler herkesin anlayacağı seviyede değildir. Bu yüzden görselliği ve 

interaktifliği öncelik alan bir web uygulaması geliştirmeye karar verilmiştir.  
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2 Sabancı Üniversitesi, Tuzla 
3 ODTÜ, Çankaya 
4 ODTÜ, Çankaya 
5 Bilkent Üniversitesi, Çankaya 
6 Bilkent Üniversitesi, Çankaya, ziya.erkoc@ug.bilkent.edu.tr 



 

4 
 

 

Makine öğrenmenin birçok farklı alanının kapsanması için Karar ağacı, K-

Means ve Yapay Sinir Ağları olmak üzere üç farklı temel algoritma üzerine 

yoğunlaşıldı. Algoritmaları görselleştirmek için Python üzerinde çalışan Bokeh 

kütüphanesi kullanıldı. Bokeh’in yeni gelişmekte olan bir platform olması ve sitelerinde 

yer alan örnek projelerde Makine Öğrenme algoritmalarının görselleştirmesi 

bulunmamasından dolayı Bokeh kütüphanesi kullanıldı (‘Bokeh Gallery’). Öğretici-

interaktif web sayfalarında ise Javascript üzerinde çalışan d3.js kütüphanesi kullanıldı. 

d3.js esnek olmasından ve kolayca interaktif uygulamalar yapılmasını sağladığından 

dolayı  tercih edildi. 

 

İlk olarak Karar Ağacı algoritması Bokeh kullanılarak görselleştirildi. Ağaç 

çizdirme işlemi zor bir problem olduğu için ağaç görselleştirme teknikleri üzerine 

yapılan çalışmalar incelendi ve bunlar Karar Ağacı görselleştirmesi hazırlanırken 

kullanıldı. Karar Ağacı algoritmasını anlatmak için çeşitli interaktif-öğretici web 

sayfaları hazırlandı. 

 

K-Means algoritmasını görselleştirmek için kullanılacak uygun bir veri seti 

bulunamadığı için görselleştirme yapılmadı, sadece K-Means algoritmasının işleyişini 

anlatan interaktif web uygulaması hazırlandı. 

 

Son olarak, Yapay Sinir Ağları konusunda kapsamlı birçok materyale 

ulaşılabilse de Türkçe kaynak eksikliğinden dolayı bu algorima ailesinin de proje 

katpsamına alınmasına gerek görüldü. Tensorflow kütüphanesi kullanılarak Yapay Sinir 

Ağı uygulaması yazıldı. Bokeh kütüphanesi ile de görselleştirme yapıldı. d3.js 

kütüphanesi ile eğitici-interaktif web sayfaları hazırlandı. 

  

Yöntem 

Bu kısımda hazırlanan görselleştirmelerin ve eğitici-interaktif web sayfaları 

açıklanmaktadır. 

Karar Ağacı 

Görselleştirme 

Bu görselleştiricide, Karar Ağacı algoritması olarak sembolik veri setlerini 

sınıflandıran ID3 Karar Ağacı algoritması görselleştirme kütüphanesi olarak ise Bokeh 

kullanıldı. Görselleştiricide, arabaları; koltuk sayısı, bagaj genişliği, güvenlik indeksi ve 

ücretine göre sınıflandıran veri setine yer verildi (Dua & Karra Taniskidou, 2017). Bu 

veri seti, bahsedilen özelliklere bakarak araçları satın alınabilir veya alınamaz olarak iki 

sınıfa ayırmaktadır. 

Ağaç görselleştirme zor bir problem olduğu için literatürdeki algoritmalardan 

faydalanıldı. İlk olarak Reingold & Tilford algoritması incelendi (Reingold & Tilford, 

1981). Sonrasında Walker’ın geçmiş algoritmalara eklemeler yaparak oluşturduğu 

algoritma incelendi (Walker, 1990). Literatür araştırmasının sonunda yakın tarihte 

geliştirilen bir algoritma bulundu (Buchheim, Jünger & Leipert, 2002). Bu algoritma 

lineer bir kompleksiteye sahip olduğu için mevcut düşük performanslı sunucunun 

yükünü hafifletti. 
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Resim 1: Karar Ağacı görselleştirme 

Karar ağacı görselleştirmesini interaktif yapmak için birçok araç uygulamaya 

eklendi: Veri seti niteliklerini ekleyip çıkararak veya ağacın kök düğümü değiştirilerek 

farklı bir ağaç meydana getirilebiliyor. Böylece kullanıcılar isabet oranındaki ve Gini 

değerindeki değişimi gözlemleyebiliyor. Yeni veri kümesi ekleme özelliği ile kullanıcı 

farklı sembolik veri kümelerini görselleştirebiliyor. 

İnteraktif ve Öğretici Web Uygulamaları 

Karar Ağacının entropi ve sınıflandırma gibi temel konseptlerini interaktif bir 

şekilde anlatan çeşitli eğitici uygulamalar hazırlandı.  

İlk olarak sınıflandırma mantığını anlatmak için karpuz ve kavun örneği 

kullanıldı. Bu örnekte karpuz ve kavunlar yarıçaplarına göre sütunlara ayrılmış halde 

kullanıcıya gösterilmektedir. Buradaki amaç karpuz ve kavunları en iyi ayıran yarıçapı 

bulmaktır. Örneğin, Resim 2’de 11 cm’nin ayrım noktası olarak belirlendiği görülüyor. 

Bu şekilde eldeki verilerden genelleme yapmaya Makine Öğrenimi terminolojisinde 

modelimize “idman” (training) yaptırmak olarak adlandırılıyor. 

 

Resim 2: Modelin Eğitilmesi 

“İdman” aşaması bittikten sonra sıra test etmeye geliyor. Test aşamasında, 

“idman” sonucu yapılan genellemenin ne kadar başarılı olduğu farklı bir veri seti 

üzerinde test ediliyor. Resim 3’te 11 cm’nin ayrım noktası olarak belirlendiği modelin 

ne kadar başarılı olduğu test ediliyor. Örneğin, 11 cm için test aşamasındaki doğruluk 

payı %94 çıkıyor. Kullanıcı bu işlemleri yapmaya en az hata payını bulana kadar devam 

edebiliyor. 
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Resim 3: Modelin Testi 

İkinci web uygulamasında Karar Ağacı algoritmasında kullanılan entropi 

kavramı interaktif olarak anlatıldı. (Entropi temel olarak verilerin düzensizlik veya 

karmaşıklık miktarının ölçüsüdür.) İlgi çekmesi için, örnek olarak Game of Thrones 

dizisinin karakterleri kullanıldı. Resim 4’te de görüldüğü ortadaki tabloda her bir satır 

bir dizi karakterini, her bir sütun ise o karakterin bir özelliğini temsil etmektedir. 

Karakterlerin ayırt edici özellikleri “zenginlik”, “ejderhaya sahip olma”, “tahtı isteyip 

istememe” ve “saç rengi”dir. Tablonun birinci sütunu karakterin ismini, sonuncu sütunu 

ise bulunduğu haneyi göstermektedir. Karakterlerin resimlerinin etrafındaki halka, 

hanelerinin rengini göstermektedir. Her bir hane çeşitli renkler ile temsil edilmektedir. 

Burada çözülmek istenen problem, karakterin özelliklerini kullanarak onun hanesini 

tahmin etmektir. Bu örnekte Karar Ağacı algoritmasının entropi kavramını kullanarak 

bu probleme nasıl yaklaştığı gösterilmektedir. Karar Ağacı algoritması öncelikle verileri 

özelliklerine göre sırayla sınıflarına ayırıyor, sonrasında hangi özellik entropiyi en aza 

indiriyor ise onu ağacın bir dalı olarak belirliyor. Burada da kullanıcıdan istenen 

“Zengin mi?”, “Ejderhası var mı?” gibi sorular sorarak karakterleri “evet” ve “hayır” 

havuzlarına ayırması ve en düşük entropiye yol açan özelliği bulması isteniyor. Bu 

örnekte verilerin entropisi suyun koyuluğu olarak betimlenmektedir. Her bir renk bir 

haneyi temsil ettiği için; mesela, “evet” havuzu her haneden (renkten) karakter 

barındırıyorsa su çok koyu hale gelmektedir ya da diyelim mavi renkli hanenin tüm 

üyeleri “hayır” havuzunda toplandı bu durumda ise havuzun rengi açık hale 

gelmektedir. Burada kullanıcıdan soruyu seçmenin ne kadar önemli olduğunu ve 

entropiyi ne kadar etkilediğini gözlemlemesi beklenmektedir. 

 

Resim 5’te karakterlerin “Zengin mi?” sorusuna göre bölündükten sonraki hali 

gösterilmektedir. Bu durum evet havuzunda 0.81, hayır havuzunda ise 1.75 miktarında 

entropi oluşturmaktadır. Evet havuzunda 4, hayır havuzunda 10 karakter bulunmaktadır 

ve bundan dolayı ağırlıklı entropi ortalamaları 0.81 * 4 + 1.75 * 1014=1.46olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Resim 5: Karakterler havuzlara bölünürken 

Karar Ağacı’nın çalışma prensibinin anlatıldığı son örnekte  grafiklere yer 

veriliyor. Bu örnekte insanları veri analizi ile tanıştırmak ve insanlara Karar Ağacı 

algoritmasının veriyi nasıl algıladığını göstermek amaçlanmaktadır. İnsanların yaş, göz 

bozukluğu, astigmatizm ve gözyaşı üretimi bilgilerini içeren “Lens” veri seti 

kullanılmaktadır. Veri setindeki her bir girdi bu özellikleri ve bu özelliklere sahip 

bireyin lens kullanıp kullanamayacağı bilgisini içermektedir. Lens kullanabilen 

bireylerin sert lens mi yoksa yumuşak lens mi kullanması gerektiği de ayrıca 

belirtilmektedir. Resim 6’da grafiklerin kompozisyonları görülmektedir. Her bir sütun 

bir özelliği, her bir satır ise lens kullanabilme durumunu göstermektedir. Buradan 

kullanıcıların özellikler ile verilen kararlar arasındaki ilişkileri Karar Ağacı’nın gördüğü 
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gibi görmeleri sağlanmaktadır. Örneğin, kullanıcı “Gözyaşı üretimi” sütununa bakarak 

gözyaşı üretimi az olanların lens takmasının mümkün olmayacağı çıkarımını yapabilir. 

 

Resim 6: Grafikler örneği genel görünüm 

K-Means  

Görselleştirme 

Uygun bir veri seti bulunamadığı için K-means algoritması 

görselleştirilmemiştir.. 

İnteraktif ve Öğretici Web Uygulamaları 

Bu örnekte K-Means algoritmasının çalışma prensibi interaktif bir şekilde 

anlatılmaktadır. Kullanıcı ilk olarak her bir kuryeyi haritaya sürükler. Devamında, her 

bir müşteri kendisine en yakın olan kuryeye zimmetlenir. Daha sonra kurye kendisine 

zimmetlenen müşterilerin tam ortasına geçer. Son olarak, kuryenin pozisyonu değiştiği 

için bazı müşterilere yakınlaşmış ya da bazılarından uzaklaşmış olabilir. Bu yüzden tüm 

müşterilerin hangi kuryeye en yakın olduğu tekrar hesaplanır. Bu süreç kullanıcı istediği 

sürece devam eder. Kullanıcı dilerse kurye ekleyip çıkarabilir. 

 

Resim 8: Müşteriler kuryelere dağıtılırken 

Yapay Sinir Ağları  

Görselleştirme 

Yapay Sinir Ağı modeli oluşturmak için Tensorflow kütüphanesi kullanıldı. 

Tensorflow kütüphanesinin tercih edilmesinin sebebi bu kütüphanenin yapay sinir 

ağlarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini ve performansının optimize edilmesini 

kolaylaştırmasıydı. Ayrıca, Epoch sayısı, aktivasyon fonksiyonları, katman/düğüm 

sayısı, öğrenme hızı, öğrenme kaybı ve kayıp fonksiyonu gibi parametreler, Tensorflow 

ile kolayca ayarlanabiliyor. Bununla birlikte isabet oranı, hassasiyet, recall,  belirlilik 

gibi sonuçlar da kolaylıkla elde edilebiliyor. 
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Resim 9: Yapay Sinir Ağları görselleştirme 

Kullanıcı, görselleştirme sırasında epoch sayısı, aktivasyon fonksiyonu, katman 

sayısı, düğüm sayısı ve öğrenme hızı gibi özellikleri ayarlayabiliyor. Örneğin kullanıcı 

öğrenme hızını çok düşürüp yapay sinir ağının yapısını basitleştirirse, bu ayarların 

resimleri başarılı bir şekilde sınıflandırmaya yetmediğini anlayabilir. Kullanıcı, düşük 

bir öğrenme hızı ile sistemin en düşük yerel değerden çıkamadığını, veya modelin belli 

bir noktaya yakınsadığını kayıp/isabet grafiklerini içeren sekmelerden görebilir. 

İnteraktif ve Öğretici Web Uygulamaları 

Yapay sinir ağları tıpkı Karar Ağacı gibi sınıflandırma algoritmasıdır. Örneğin 

bu algoritma belirli bir süre kendisine kedi ve köpek resmi gösterildikten sonra sıradaki 

hayvanın kedi mi köpek mi olduğunu tahmin edebilmektedir. Yapay Sinir Ağları 

algoritmasında, girdi (özellikler) ve çıktı (karar) arasında karmaşık bir ağ 

bulunmaktadır. Bu ağ her biri belirli bir katsayıya (weight) sahip olan bağlardan 

oluşmaktadır. Bu bağların katsayısı değiştikçe çıktının ne olduğu da değişiklik 

göstermektedir. Bu örnekte bu ağ ve onu oluşturan bağların sadeleştirilmiş halidir. 

Resim 10’da görülen kontrol düğmelerinden yapılan değişiklik bağların katsayısındaki 

değişikliği temsil etmektedir. Bu örnekte kullanıcıdan düğmeleri çevirerek hayvanları 

ve onların etiketlerini eşleştirmesi beklenmektedir.  

 

Resim 10: Yapay Sinir Ağları örneği genel görünüm 

Deney 

Katılımcılar ve Deneyin Uygulanması 

Deney beş lise öğrencisi ile yapılmıştır. Katılımcılar yüksek çözünürlüklü 

televizyon önünde sırayla örnekleri interaktif bir şekilde deneyimlemiştir. Deneyde 

yalnızca Karar ağacı algoritmasının öğrenim düzeyi sınanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
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Deney esnasında doldurulmak üzere katılımcılara aşağıda gösterilen sorulardan 

oluşan kağıt verilip soruların cevapları istenmiştir: 

1. Karpuz-kavun örneği 

a) Bulduğunuz en iyi çap değeri neydi? 

b) Sadece bu çap değeri karpuz ve kavunu ayırmak için yeterli mi? Başka hangi 

özelliklere bakılabilirdi? 

2. Game of Thrones örneği 

a) Sizce karmaşıklık (entropi) nedir? 

b) Sizin bulduğunuz en iyi ayıran soru hangisiydi? 

3. Grafikler örneği 

a) Grafikte başka nasıl ilişkiler buldunuz? 

4. Ağaç 

a) İlk ayrıştırıcı özniteliği değiştirdiğiniz zaman ağaçta nasıl farklılıklar 

gözlemlediniz? 

b) Ağaçta kullanılan öznitelik sayısını değiştirdiğiniz zaman ağacın şeklinde ne 

gibi farklılıklar oldu? 

c) Ağaçta kullanılan öznitelik sayısını azalttığınızda tahmin başarısının düşmesini 

nasıl açıklayabilirsiniz? 

d) Aşağıdaki profillerin sonuçlarını yazınız. 

Profil A 
Yaş: Yaşlı 

Göz bozukluğu: Miyop  

Astigmat: Yok 

Göz yaşı üretimi: Normal  

Sonuç:  

 

Profil B 
Yaş: Genç 

Göz bozukluğu: (Bilgi yok) 

Astigmat: Var 

Göz yaşı üretimi: Normal 

Sonuç: 

 

Profil C 
Yaş: Yaşlı 

Göz bozukluğu: Miyop 

Astigmat: Yok 

Göz yaşı üretimi: (Bilgi yok)  

 

Bu sorularla birlikte katılımcılardan yazılı bir şekilde bu örneklere genel olarak 

yorumda bulunmaları da istenmiştir. Devamında katılımcılar sırayla kablosuz fare 

aracılığıyla örnekleri deneyimleyip sorulara cevap vermişlerdir. 
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Bulgular 

Beş katılımcıdan iki tanesi konuyu ilgi çekici bulmadıklarını beyan ederek 

deneyden ayrılmışlardır. Geri kalan üç katılımcı soruları cevaplamışlardır. Yalnızca 

bir katılımcı yorum eklememiştir. Aşağıdaki başlıkların altında katılımcıların sorulara 

verdiği yanıtlar gösterilmektedir. Yanıtlar ‘Veri Toplama Araçları’ başlığı altında 

verilerin soruların kullandığı numaralandırmaya denk gelecek şekilde belirtilmiştir. 

Katılımcı 1 

1.a. 6 

1.b. Yeterli değil. Renk ve şekillerden de ayırt edilebilir. Daha bir suru farklı değeri 

var. Tat veya çekirdekleri gibi. 

 

2.a. Farklı verilerin bir araya toplandığında ortaya çıkan düzensizlik olabilir. 

2.b. “Zengin mi” sorusu en yüksek skoru verdi. 

 

3.a.  

I. Sert lens kullanabilen gençlerin sayısı, orta yaşlı ve yaşlı insanlara göre daha fazla. 

II. Hipermetropların lens kullanabilme oranları daha az. 

III. Astigmatı olan insanlar, olmayanlara göre daha fazla lens kullanabilme oranına 

sahipler. 

IV. Lens kullanamayanlarda gözyaşı üretimi çok az. 

 

4.a. Verileri elde etme yolunda başlayışı farklılaştı. 

4.b. Tüm öznitelikler devrede olduğu zaman ağaç detaylanıyor ve daha fazla soruyu 

cevaplayacak hale geliyor. Herhangi bir tanesi kapatıldığı zaman da sonuçlarda hata 

olabilecek kadar genelleşiyor. 

4.c. Daha fazla nitelik göz önünde bulundurulduğunda en iyi sonucu elde eder. Bir 

tanesi bile atlanınca yanlış karar verme ihtimali artar. 

4.d. 

I) Lens takamaz 

II) Sert lens 

III) Lens takamaz 

 

Yorumlar: Verilen sure ve grafik dizaynlarında kullanılan renkler geliştirilebilir. 

Renkler biraz göz alıyor ve son soru içinde sure biraz kısaydı. Güzel ama. Beğendim. 

Başarılar. 

Katılımcı 2 

1.a. 6 

1.b. Hayır çünkü başarı oranı %100 değildir. Ağırlıklarına göre ayrılabilir. 
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2.a. Birçok verinin organize edilmemiş bir şekilde bulunması. 

2.b. Beyaz sac. 

 

3.a. 

I) Yumuşak lens takan insanların daha fazla gözyaşı oluyor. Bu gözün daha rahat 

olduğunu gösteriyor. 

II) Yumuşak lens kullanan insanların astigmatı yok. Demek ki astigmatların sert lens 

kullanmaları gerekiyor. 

 

4.a. Ağacın tahmin başarısı düştü. Kök niteliğini değiştirdikçe ağaç daha fazla 

dallanıyor. 

4.b. - 

4.c. Ağaç daha az değişkene bakıyor ve lens takma durumunu etkileyebilecek bazı 

değerleri göz ardı ediyor. 

4.d. 

I. Lens takılmaz 

II. Sert lens 

III. Lens takılmaz 

 

Yorumlar: Karar ağacında, ağacın detaylı görünümünü daha rahat anladım ve gözüme 

daha az karmaşık geldi. 

Katılımcı 3 

1.a. 6 

1.b. Renk (yeşil = karpuz, sarı = kavun) 

 

2.a. Veri havuzunun içinde bulundurduğu farklı etken grup sayısı. 

2.b. Zenginlik 

 

3.a. 

I. Lens kullanmayanlarda gözyaşı üretimi az. 

II. Hipermetrobu olan insanlar daha az lens kullanıyor 

 

4.a. Daha fazla veya daha az dal oluştu. 

4.b. Ağaç daralıyor ve daha spesifik oluyor. 

4.c. Daha fazla faktörün etkinleştirilmesi ağacı daha etkin yapıyor çünkü daha fazla 

olasılığın üstünden geçiyor. 

4.d. 
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I. Yumuşak lens  

II. Sert lens  

III. Lens takamaz 

 

Yorumlar: - 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın sonucunda Bilgisayar Bilimi ve Makine Öğrenimi konseptlerine 

hakim olmayan bireylerin bu konseptleri anlamasına yardımcı olacak Türkçe bir web 

sitesi geliştirildi. Web sitesine makineogren.me internet adresinden erişilebilmektedir. 

Öğretici ve interaktif web sitenin son hali alınan geri bildirimlere göre şekillendi. Geri 

bildirimlerin yerinde olmasının sebebi deneyin interaktif olmasıydı. Deneyden alınan 

geri bildirimlerin içeriğinde Karar Ağacı algoritmasının entropi ve kök nitelik gibi 

konseptleri ile Makine Öğrenmesi konseptinin anlaşıldığı  yer alıyordu. Karar Ağacı 

görselleştiricisi onu geliştirmek için kullanılan Bokeh kütüphanesinin yetkilileri 

tarafından beğenildi ve yakında Bokeh’in web sitesinde yayınlanması planlanmaktadır. 

Son olarak, projenin etkisinin daha iyi anlamak için geniş ölçekli ve tüm algoritmaların 

gösterildiği bir deney yapılmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 
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Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Amacı İçin Akıllı 

Telefon Kullanımı 

Aiday Kasmalieva Kara1 *, Gulshat Muhametjanova2 

 

Students’ use of Smartphones for Educational Purposes in University  

 

Özet  

Bugünün genç nesilleri, etrafını saran elektronik ve teknolojilerle büyümekte ve akıllı 

telefonlar gibi dijital cihazlara önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Akıllı telefonlar 

hayatımızın vazgeçilmez ve her geçen gün büyüyen, kullanımı insanların hayatını 

kolaylaştıran bir unsur haline dönüştü. Günümüzde, cep telefonları ve akıllı telefonlar, 

bilgisayarların gerçekleştirdiği çoğu hizmeti gerçekleştirebilir. Hızlı akıllı telefonlar, 

programlarımızda eğitim, sağlık, spor ve çeşitli mobil uygulamalar, sosyal ağlar, 

oyunlar vb. İle uyumlu bir yer edinmenin önemli nedenlerinden biridir. Aslında, akıllı 

telefonların yüksek öğretimde öğrenme aracı olarak kullanılması gibi büyük bir 

potansiyeli vardır. Şu anda akıllı telefonlar eğitim için üç esas yoldan kullanılmaktadır. 

İlk olarak, Web tarayıcısı akıllı telefonların büyük bir materyal zenginliğine bağlantılar 

oluşturduğunu göstermekte. İkincisi, akıllı telefonlar içindeki ucuz ama kullanışlı 

uygulamalar farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Üçüncüsü, nesne üzerindeki iki 

boyutlu barkod etiketleri akıllı telefonlar tarafından taranabilir ve bu nesne ile ilgili 

bilgilere doğrudan yönlendirilebilirliği ortaya çıktı (F Yu, 2012). Bu çalışma, akıllı 

telefonun, potansiyel olarak güçlü bir öğrenme aracına dönüşüm evrimi özellikle yüksek 

öğretimdeki kullanımıyla ilgili bir literatür taraması sağlayarak, Kırgızistan'daki bir 

Kamu Üniversitesinde öğrencilerin akıllı telefonlarını eğitim amaçlı kullanmalarını 

araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veriler 2017-2018 Güz döneminde 130 öğrenciden 

oluşan çevrimiçi Google formları kullanılarak toplanmıştır. Ankete ek olarak, 10 

öğrenci ile nitel yarı yapılı görüşmeler yapılmıştır. Anket sonuçları öğrencilerin% 

79.2'sinin akıllı telefonlarını 20-40 dakika,% 7.7'sinin 1-2 saat,% 7.7'nin günde 7 saat 

ve% 3-5'inin günde 3-5 saat kullandığını göstermektedir. Akıllı telefon kullanmanın 

temel nedeni sosyal paylaşım için% 41,5, video, müzik, e-kitap ve sözlükler için% 20 

ve sadece iletişim için% 13'tür. ANOVA sonuçları, katılımcıların yaşlarının arttıkça 

akıllı telefonları kullanarak günlük yaşamlarında daha fazla zaman geçirdiklerini 

gösterdi. Ayrıca, nitel görüşmelerin sonuçları öğrencilerin akıllı telefonları eğitim 

amaçlı da kullandıklarını, özellikle bazı konuları anlamak için video dersleri izlemekten 

hoşlandıklarını, e-kitap okuduklarını ve çok sık sözlük kullandıklarını göstermektedir. 

Bununla birlikte, öğrencilerin çoğu, kullandıkları e-kaynakların çoğunun Rus dilinde 

olduğunu ve Kırgız dilinde kaynak yetersizliği olduğunu belirtti. Literatür taraması, 

akıllı telefon kullanımının hem sınıf içinde hem de sınıf dışında öğrenciler tarafından 

bir öğrenme aracı olarak kullanılma potansiyeli olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki, 

mevcut özellikleri ve gelecekteki potansiyel kullanımları akıllı telefonlar henüz 

üniversitelerde yaygın olarak kabul görülmemekte ve kullanılmamakta. Bunun nedeni 

ise, teknoloji ve uygulamaların henüz tam olarak olgunlaşmadığıdır. Her ne kadar 

araştırmamız bir başlangıç seviyede olsa bile, akıllı telefon kullanımının sınıfta nasıl 

kullanılabileceğine dair pek çok örnek ortaya çıkarılır ve sonuçlar akıllı telefonların 

gelecekte en çok tercih edilen teknoloji aracı olacağına dair güçlü kanıtlar ortaya çıkarır. 

Aslında akıllı telefonların eğitim aracı olarak kullanılması sorunu hem öğretmenin hem 
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de öğrencinin akıllı telefon bilgisi ve sınıfta akıllı telefon kullanımına kadar bir dizi 

konunun incelenmesine yol açmaktadır. 

 

Abstract 

 Today’s younger generation has grown up with electronics and technologies 

surrounding them and has significant exposure to digital devices such as smart phones. 

Smartphones has become an indispensable element of our lives and the use of 

smartphones growing with each passing day. Currently, mobile phones and smart 

phones can perform most services that computers perform. Rapid smartphones are one 

of the important reasons for getting a place in our programming compatible for 

education, health, sports, and a variety of mobile applications, social networks, games, 

etc. In fact, smart phones have a huge potential to be used as learning tool in higher 

education. Currently, smart phones are being used for education in three major ways. 

First, the Web browser embedded smart phones links to great wealth of material. 

Second, inexpensive but useful applications within smart phones are being utilized for 

different purposes. Third, two-dimensional barcode labels on object can be scanned by 

smart phones and direct to information regarding that object (F Yu, 2012). This study 

explores the evolution of the smart phone into a potentially powerful learning tool by 

providing a literature review on smart phone’s use in higher education and was 

conducted to investigate students’ use of smartphones for educational purposes in a 

Public University in Kyrgyzstan. Data was collected using online Google forms from a 

sample of 130 students during Fall semester 2017-2018. In addition to survey, 

qualitative semi-structures interviews were conducted with 10 students. Results of 

survey show most of the students 79.2% use mobile phones 20-40 minutes, 7.7% use 1-

2 hours, 7.7% for more than 6 hours per day, and 5.4% from 3-5 hours per day. The 

main reason of using smart phones are for social networking 41.5%, for video, music, 

20% for e-books and dictionaries, and 13% just for communication. ANOVA results 

also showed that the higher the age of respondents the more time they spend using 

smartphones in their daily lives. In addition, results of qualitative interviews show that 

students use smartphones for educational purposes too, specifically they like watching 

video lectures to understand some topics, they read e-books, and very often use 

dictionaries. However, as most of the students stated most of the e-resources they use 

are in Russian language, and there is a lack of resources in Kyrgyz language. The 

literature review has shown that smart phone use has huge potential to be used as a 

learning tool by students alike and in and out of the classroom. Unfortunately, 

smartphones with their many existing features and future potential uses, are not widely 

accepted and exploited in universities yet. One reason is that the technology and 

applications are not fully mature yet.  Although the research has only begun, we have 

uncovered many examples of how smartphone uses can be leveraged in the classroom 

and results showed uncovered strong evidence that smart phones will be the technology 

tool of choice in the future.  

Key words: Smartphone, mobile learning, social media  

 

Introduction 

Today’s young generation is growing up with electronics and technologies 

surrounding them and is significantly exposed to digital devices such as smart phones. 

Smartphones has become an indispensable element of our lives and the use of 
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smartphones growing with each passing day. Currently, mobile phones and smart 

phones can perform most services that computers perform. Rapid smartphones are one 

of the important reasons for getting a place in our program compatible for education, 

health, sports, and a variety of mobile applications, social networks, games, etc. In fact, 

smart phones have a huge potential to be used as learning tool in higher education. 

Currently, smart phones are being used for education in three major ways. First, the Web 

browser embedded smart phones links to great wealth of material. Second, inexpensive 

but useful applications within smart phones are being utilized for different purposes. 

Third, two-dimensional barcode labels on object can be scanned by smart phones and 

direct to information regarding that object (F Yu, 2012). 

Related works 

Current development of computer technologies and smartphones give completely 

different opportunities for learning.  Today smartphones can be used for different 

purposes and one cannot imagine a day without smartphones. Smartphones replaced 

watch, newspapers, books, communication, and even philosophy of learning.  Modern 

universities all over the world are tyring to integrate the technology during the process 

of learning, using smarphones is not an exception. There are many studies all over the 

world on the use or potencial of using smartphone for learning purposes. For example, 

in a study conducted by Woodcock et al. (2012) it was investigated that student are not 

aware of potential of using smartphone for educational purposes. However, students 

were interested in learning how it can be used. In another study conducted by Rung et 

al. (2014) it was investigated that students use smartphones for educational purposes, 

and authors propose that materials, applications, and methods should be designed for 

students to enhance learning process using smartphones for educational purposes.  

Method 

Questionnaire was used as a data collection method with close-ended and open-ended 

questions. Online questionnaire was distributed using Google forms during Fall 

semester 2017-2018.  

The first section consists of 3 questions related to demographic information of the 

students. The second section includes 5 questions related to the students’ use of 

smartphones, and problems that students face using smartphones. Final section contains 

8 questions related to the problems appears due to the  use of smartphones, degree of 

socialization, smartphone addiction level. Data were analyzed using SPSS 22 statistical 

package.  

The following research questions were answered in this research: 

1) What are the daily habits of respondents of using smartphones? 

2) What are the perceptions of respondents of influence of smartphones in their 

daily lives? 

3) Does the smartphone use period differ among different age group and 

educational level? 

 

Participants 

130 students (66 males and 64 females) of the Kyrgyz-Turkish Manas University in 

2017-2018 fall semesters were the sample of this study.  
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Results 

Demographic  information 

As it is shown from Table 1 there were 50.8% (66) of male and 49.2% (64) of 

female students participated in this study.  Most of the students 61.5% are in the age 

group of 21-25, following with 25.4% in the age group 16-20, and 13.1% in more than 

25 years old.  Educational level of most of participant 40.8% are bachelor students, 40% 

have secondary education students, 13.8% masters, and 5.4% are PhD students.  50% of 

students responded that they use smartphone more than 5 years, while 33.8% use it from 

2 to 4 years, and 16.2% 0-1 years. 

Table1. Demographics of students 

 Frequency Percentage 

Gender 

Male 

 

66 

 

50.8 

Female 64 49.2 

Age   

16-20 

21-25 

>25 

Education Level 

Bachelor 

Secondary education 

Masters degree  

PhD students 

Number of years using 

Smartphone 

0.5-1 year 

2-4 

>5 years 

33 

80 

17 

 

52 

53 

18 

7 

 

 

21 

44 

65 

25.4 

61.5 

13.1 

 

40.8 

40 

13.8 

5.4 

 

 

16.2 

33.8 

50.0 

 

As results show most of the students 79.2% use mobile phones daily for 20-40 

minutes, 7.7% use 1-2 hours, 7.7% for more than 6 hours per day, and 5.4% from 3-5 

hours per day. The main reason of using smart phones is for social networking 41.5%, 

25.4% use for picture, video, and music, 20 % dictionary, e-books and e-library, and 

13.1% just to be connected (Table2). Most of the respondents 62.3% use smartphones 

primarily during education, 25.4% at home, and 9.2% at work. 

Table2. Mobile phone use 

 Frequenc

y 

Percentag

e 
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Mobile phone use time 

20-40 

1-2 hours 

 

103 

10 

 

79.2 

7.7 

3-5 hours 

More than 6 hours 

7 

10 

5.4 

7.7 

Mobile phone use purpose 

To be connected  

For music, video, pictures 

For Social Networking 

For dictionary, e-book  

Places of use 

At home 

At university 

At work 

At transport 

 

 

 

17 

33 

54 

26 

 

33 

81 

12 

4 

 

13.1 

25.4 

41.5 

20 

 

25.4 

62.3 

9.2 

3.1 

Almost half of respondents 47.7% state that they monthly expendire on 

smartphone bills are 110-150 Kyrgyz soms, 20.5% state that more than 1000 Kyrgyz 

soms, 18.5% - 500-900 soms, and 13.8% 100 soms (Table3).  

Table3. Monthly expenditure on smartphone bills 

 Frequency Percentage 

Expenditure in Kyrgyz 

soms 

100 soms 

110-500 

 

18 

62 

 

13.8 

47.7 

500-900 

More than 1000 soms 

 

24 

26 

18.5 

20.5 

   

Free time  

Most of participants of the study (71.5%) stated that they use social networks 

during free time, 15.4% spend their free time on hobby, and 13.1% read books. 

Table 4. Free time 

 Frequency Percentage 
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Reading books 

Social Networking  

Hobby 

17 

93 

20 

13.1 

71.5 

15.4 

   

Does the smartphone use period differ among different age group? 

One-way ANOVA was conducted to see whether there is a difference between 

different age groups on the average time they use smartphones. As it is shown in Table 

5 the degree of freedom is F(2, 127) = 3.705, the significance is p =  0.027 at 95% 

confidence interval. 

 

Table 5. Time use   

 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
5.821 2 2.910 3.705 .027 

Within Groups 99.749 127 .785   

Total 105.569 129    

 

 

Relationship between time spend with smartphones and educational level of students 

One-way Analysis of Variance (ANOVA) was conducted to see if educational level of 

students impact time spend with smartphone. As independent variable, the 

demographic data (eduacational level of students) and time spend with smartphones  

were used. The results are presented in Table6. As it can be seen from Table 6, there is 

a statisctically significant difference in smartphone use between different education 

level of students p<0.05.  

Table 6. Post Hoc Tests of participants’ Smartphone use of different age groups 

Dependent 

Variable 

(I) Age group (J) Age group Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 

Participants 

time  

16-20 21-25 -.45* .18 .040 

>25 -.59 .26 .072 

21-25 16-20 .45* .18 .040 

>25 -.13 .24 .837 

>25 16-20 .59 .26 .072 

21-25 .13 .24 .837 
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*. The mean difference is significant at the 

0.05 level. 

   

As a further postHoc analyses show there is difference between secondary school 

and master students in using smartphone (Table7).  

 

Table7.Post Hocs of smartphone use in terms of respondents’ education 

level 

 

(I) Educational 

level 

(J) Educational 

level 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

Secondary 

education 

Bachelor -.28048 .14008 .193 

Masters -.64316* .19626 .007 

PhD -.00824 .28893 1.000 

Bachelor Secondary 

education .28048 .14008 .193 

Masters -.36268 .19578 .254 

PhD .27224 .28861 .782 

Masters Secondary 

education .64316* .19626 .007 

Bachelor .36268 .19578 .254 

PhD .63492 .31967 .199 

PhD Secondary 

education .00824 .28893 1.000 

Masters -.63492 .31967 .199 
 

 

 

Conclusion and Discussion 

This study showed that most of the participants use smartphones during their free time 

for social networking reasons, sharing video, pictures, and music, and 20% use 

smartphones for reading e-books, and dictionaries. In interesting finding is that most of 

the respondents stated that they use smartphones primarily during education, not at 

home, which means that most of their time during education they freely use their phones. 

This issue should be further investigated. However, due to the active smartphone use 

respondents perceived as being physically inactive (passive), their fatigue quickly 

became popular, and some of them are even start using glasses. Furthermore, 64.6% of 

participants stated that because of smartphone influence sometimes they started to be 

depressed and stressed, and 25.4% stated they are always depressed. ANOVA results 

also showed that the higher the age of respondents the more time they spend using 

smartphones in their daily lives. The results of this study are supported by the previous 

studies (Demirci et al, 2015; Derks& Bakker, 2014) where negative effects of 

smartphone use were investigated. In another study conducted by Salehan & Negahban 

(2013) that use of social networking was a predictor of smartphone addition. 

In addition, results of qualitative interviews show that students use smartphones 

for educational purposes too, specifically they like watching video lectures to 
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understand some topics, they read e-books, and very often use dictionaries. However, 

as most of the students stated most of the e-resources they use are in Russian language, 

and there is a lack of resources in the Kyrgyz language. Thıs results are ssimilar to the 

previous studies (Muhametjanova & Cagiltay, 2014; Muhametjanova & Akmatbekova, 

2019). The literature review has shown that smart phone use has huge potential to be 

used as a learning tool by students alike and in and out of the classroom. Unfortunately, 

smartphones with their many existing features and future potential uses, are not widely 

accepted and exploited in universities yet. One reason is that the technology and 

applications are not fully mature yet.  Although the research has only begun, we have 

uncovered many examples of how smartphone uses can be leveraged in the classroom 

and results showed uncovered strong evidence that smart phones will be the technology 

tool of choice in the future. The learning on smart phones can never replace classroom 

or traditional learning methods. On the contrary learning with mobile could only be 

complementary to traditional learning and e-learning. 
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4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğretmen 

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

Tuğba Oğuz1 *, Asuman Çiftçi1, Ali Arslan1 

4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Ögelerine Dönük Program 

Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi 

Özet 

Eğitim programları, bireylerin ve toplumun mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için 

değerlendirilmelidir. Ayrıca, program değerlendirme öğretim programlarına süreklilik 

sağlar. Bu çalışmanın amacı, 4. sınıf matematik öğretim programının genel amaçlarına, 

kazanımlarına, içeriğine, öğrenme-öğretme süreçlerine ve ölçme değerlendirme öğesine 

ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. Bu araştırmada betimsel araştırma 

modeli ile kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında 

Zonguldak ilinin Kdz. Ereğli ilçesinde görev yapan 61 ilkokul 4. sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve ölçek ile toplanmıştır. 

Ölçek Sarıer (2007) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek toplam 52 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek beşli likert tipi ölçek olup, ölçekteki maddelerin seçenekleri “Kesinlikle 

Katılıyorum, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum ve Kesinlikle 

Katılmıyorum” şeklindedir. Bu araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 

(Statistical Package fort the Social Sciences) 23.0 for Windows paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalama kullanılmıştır. Amaçlar boyutunda bulunan maddelerin genel 

ortalaması 3,88 olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk 

gelmektedir. Kazanımınlar boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 3,74 olarak 

bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. İçerik boyutunda 

bulunan maddelerin genel ortalaması 3,55 olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” 

aralığına denk gelmektedir. Öğrenme öğretme süreci boyutunda bulunan maddelerin 

genel ortalaması 3,43 olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk 

gelmektedir. Ölçme değerlendirme boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 

3,43 olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretim programı, program değerlendirme 

 

Abstract 

Curriculum must be evaluated to meet current needs of individuals and society. 

Curriculum evaluation also provides continuity to curricula. The aim of this study is to 

determine the opinions of the primary school 4th grade teachers on the goals, objectives, 

content, learning teaching processes and assessment of the renewed mathematics 

curriculum. The design of this study was survey which is one of descriptive research 

designs. The participants of this study was 61 primary school 4th class teachers working 

in in Zonguldak province in the 2018-2019 academic year. The data of the study were 

collected the scale of mathematics curriculum. The scale was developed by Sarıer 

(2007). The scale consisted of 52 items. The scale is a 5-point Likert-type scale and the 
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options of the items in the scale are “Strongly Agree, Agree, Partially Agree, Disagree, 

and Strongly Disagree”. The data obtained in this study were analyzed using SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 23.0 for Windows. In order to analyze the data, 

frequency, percentage and mean which are from descriptive statistics were used. The 

mean of the dimension of goals was found to be 3.88. This value corresponds to the 

“Agree” range. The mean of the dimension of objectives was found to be 3.74. This 

value corresponds to the “Agree” range.The mean of the dimension of content was found 

to be 3.55. This value corresponds to the “Agree ” range. The mean of the learning 

teaching process dimension was found to be 3.43. This value corresponds to the “Agree” 

range. The mean of assessment dimension was found to be 3.43. This value corresponds 

to the “Agree” range.  

Keywords: Mathematics curriculum, curriculum evaluation 

Giriş 

Bu bölümde; araştırmanın problem durumuna, amacına ve önemine yer verilmiştir.  

Problem Durumu 

Program Değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim 

programlarının etkinliği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın 

etkinliğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkinliği 

hakkında karar verme sürecidir (Uşun, 2016, s:9). Program değerlendirme temelde 

öğretimin değerlendirilmesini içermektedir. Değerlendirme olmadan bir öğretim 

durumları hakkında karar vermek olanaksızdır. Değerlendirme sayesinde hedeflenen 

değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya konulabilir. Bir eğitim programının 

başarılı olabilmesi için tüm öğrencilerin amaçlanan hedeflere ulaşmış olması gerekir. 

Ancak her zaman hedeflere tam ulaşılamayabilir. Program değerlendirme sayesinde 

belirlenen hedeflere ulaşılamamasının sebepleri ortaya konulabilir ve düzeltme yoluna 

gidilebilir (Demirel, 2017).Bir eğitim programı ne kadar bilimsel hazırlanırsa 

hazırlansın denenmeden başarısı ortaya konulamaz. Bununla birlikte bilim ve teknikte, 

toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda, eğitilecek bireylerdeki biyolojik ve kültürel 

değişimlerinin kendi yapısından doğan bir değişim ve gelişim vardır. Bunlara bağlı 

olarak her eğitim programı her defasında yeniden değerlendirilmelidir. Gereken 

durumlarda yeniden düzenlenmelidir. Bu gerekçelerden ötürü program değerlendirme 

sürekli bir yapıda olmalıdır. Genel gelişim ve değişimlerden kaynaklı olarak 

değerlendirme yapılması şarttır. Değerlendirmeler neticesinde geliştirilen program tekar 

uygulanmalı ve uygulama sonucunda göre yaygınlaştırılmalıdır (Sönmez ve Alacapınar, 

2015). 

  Ülkemize uygulanan matematik öğretim programının hedefleri; matematiksel 

okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilmek,  

matematiksel kavramları anlayabilmek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilmek, 

problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade 

edebilmek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları 

görebilmek, matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak 

için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilmek, matematiğin anlam ve 

dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle 
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ilişkilerini anlamlandırabilmek, üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilmek, kendi 

öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilmek, tahmin etme ve zihinden işlem 

yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmek, kavramları farklı temsil biçimleri ile 

ifade edebilmek, matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu 

tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirebilmek, 

sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmek, araştırma yapma, 

bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilmek, matematiğin sanat ve estetikle 

ilişkisini fark edebilmek, matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde 

olarak matematiğe değer vermektir. Bu hedefler doğrultusunda 4. sınıf matematik 

öğretim programında dört öğrenme alanına (Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve 

Veri İşleme) ilişkin kazanımlar yeniden düzenlenmiştir. Sayılar ve işlemler öğrenme 

alanında 3 kazanımda değişiklik yapılmış, 7 kazanım eklenmiş, 5 kazanım çıkarılmıştır. 

Geometri öğrenme alanında 1 kazanımda değişiklik yapılmış, 4 kazanım eklenmiş, 5 

kazanım çıkarılmıştır. Ölçme öğrenme alanında  2 kazanımda değişiklik yapılmış, 4 

kazanım eklenmiş, 1 kazanım çıkarılmıştır. Veri işleme öğrenme alanine 2 kaznaım 

eklenmiştir. Bu değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen matematik öğretim 

programı ögelerine dönük program değerlendirme modeli kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  

 Ögelerine dönük program değerlendirme modeli; hedefler, içerik, eğitim 

durumları ve sınama durumlarını kapsar. Bu model tümevarım ve akıl yürütmeye 

dayanır. Bu modelde hedefler incelenirken hedeflerin; toplumun beklentisine, 

amaçlarına, öğrenci ihtiyaçlarına ve konu alanı özelliklerine uygunluğu, hedeflerin 

birbiri ile tutarlılığı, hedef ifadelerinin açıklığı, gerçekleştirilebilecek nitelikte olup 

olmadığı değerlendirilir. İçerik incelenirken; kapsamın hedeflerle tutarlılığı, kapsamda 

yer alan bilgilerin önemli, dayanıklı ve geçerli olup olmadığı, kapsamın öğrenciler için 

anlamlı olup olmadığı, kapsamda yer alan bilgilerin sunuluş sırasının öğrenme ilkelerine 

uygun olup olmadığı değerlendirilir. Eğitim durumları incelenirken; hangi davranışların 

öğrenilmesinde güçlük olduğu, kullanılıan yöntemlerin etkililği, sürecin eğitim 

ilkeleriyle ve öğrencinin hazırbulunuşluğu ile tutarlılığı değerlendirilir. Sınama 

durumları incelenirken; ölçme araçlarının geçerli, güvenilir, kullanışlı ve hedef 

davranışlarla ilişkili olup olmadığı değerlendirilir (Sönmez ve Alacapınar, 2015). 

 Matematik öğretim programında yapılan değişikliklere ilişkin Budak (2011), 

2005 yılından itibaren uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretim programının 

uygulanması hakkında ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini  

kazanım, içerik, süreç ve değerlendirme alt boyutlarında ele alınmıştır. Bu araştırmanın 

sonucunda ise programın geneli hakkında olumlu görüş bildiren öğretmenler, programın 

tamamına ön görülen sürenin yetersiz olduğunu ve süreçte yer alan etkinlikleri fazla 

bulduklarını belirtmişlerdir. Çetin (2010), ilköğretim 1. sınıf matematik programının 

kazanımlar, öğrenme alanları, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme 

boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda programda bireysel öğrenme farklılıklarını dikkate alacak düzenlemelerin 

olmadığı, programın öğretmenin iş yükü arttırdığı, matematik ders saatinin yetersiz 

olduğu, araç gereç yetersizliğinin olduğu, kalabalık sınıflarda uygulama zorluğu 

bulunduğu, programın okulların donanımlı olmasını gerektirdiği, ölçme ve 

değerlendirme bölümünü kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması gerektiği görüşlerine 

ulaşılmıştır. Kılınç (2018), ilkokul birinci sınıf matematik dersi öğretim programı ile 
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ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi üzerine yaptığı araştırmada, sınıfların 

gereğinden fazla kalabalık olması, derse ayrılan süresinin yetersizliği, okul idaresinin 

ve öğrenci velilerinin öğretmenlere gerekli desteği vermemesi, okulların alt yapısının 

ve olanaklarının yetersiz kalması, ölçmedeğerlendirme etkinliklerinin gereğinden fazla 

olması sonuçlarına ulaşmıştır. 

Araştırmanın problem durumunu; 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya 

sunulan 4. Sınıf matematik öğretim programında yapılan güncellemelerden yola 

çıkarak, bu öğretim programının amaçlarına ve alt boyutlarına ilişkin öğretmen 

görüşlerini tespit etmek oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan ilkokul 4. sınıf 

öğretmenlerinin yenilenen matematik öğretim programının amaçlarına, kazanımlarına, 

içeriğine, öğrenme öğretme süreçlerine, ölçme değerlendirmesine dair görüşlerini tespit 

etmektir. 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma bu alanda araştırma yapacak olanlara kaynak olabileceği, elde edilen 

sonuçlar ışığında var olan programların eksikliklerinin giderilmesi ve yenilecek olan 

öğretim programlarına yol gösterici olması yönünden önemlidir.  

Yöntem 

Bu  bölümde  araştırma  modeli,  araştırmanın  çalışma  grubu,  veri  toplama  araçları  

ve  verilerin  analiz  edilmesinde  kullanılan  tekniklere  yer  verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli (Deseni) 

Bu  araştırmada  betimsel  araştırma  modeli  ile  kullanılmıştır.  Betimsel  araştırma  

modelinin  ne  olduğuna  kısaca  değinecek  olursak;  verilen  bir  durumu  tam  ve  

dikkatli  bir  şekilde  tanımlayan,  bireylerin,  grupların  ya  da  fiziksel  ortamların  

özelliklerini  özetleyen  araştırma  türüdür  (Büyüköztürk, 2014). 

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Zonguldak 

ilinin Kdz. Ereğli ilçesinde görev yapan 61 ilkokul 4. sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katkı sağlayan katılımcıların demografik özelliklerinin (Cinsiyet, Hizmet 

Süresi, Eğitim Durumu, Mezun Olunan Fakülte, Hizmet İçi Eğitim) yüzde-frekans 

dağılımları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 

 

 

Tablo 1 

 

Araştırmaya Katılan 4. Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine İlişkin Frekans ve Yüzde 

Dağılımı 
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Cinsiyet    N % 

Kadın    31 50,8 

Erkek    30 49,2 

Toplam     61 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 31’ini (%50,8’ini) kadın, 

30’unu (%49,2’sini) erkek öğretmenler oluşturmaktadır 

 

Tablo 2 

Araştırmaya Katılan 4. Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Sürelerine İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

Hizmet Süresi     N % 

1-5    4 6,6 

6-10    3 4,9 

11-15    12 19,7 

16-20    18 29,5 

21 ve üzeri    24 39,3 

Toplam     61 100,0 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 4’ünü (%6,6’sını) 1-5 yıl 

arası, 3’ünü (%4,9’unu) 6-10 yıl arası, 12’sini (%19,7’sini) 11-15 yıl arası, 18’ini 

(%29,5’ini) 16-20 yıl arası, 24’ünü (%39,3’ünü) 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip 

öğretmenler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3 

Araştırmaya Katılan 4. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

Eğitim 

Durumu 

         N % 

Ön Lisans    5 8,2 

Lisans     55 82,0 

Lisans Üstü    6 9,8 

Toplam     61 100,0 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 5’ini (%8,2’sini) ön lisans, 

55’ini (%82,0’ını) lisans, 6’sını (%9,8’ini) lisans üstü eğitime sahip öğretmenler 

oluşturmaktadır. 

 

 

 

Tablo 4 
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Araştırmaya Katılan 4. Sınıf Öğretmenlerinin Mezun Olunan Fakültelerine İlişkin 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Mezun 

Olunan 

Fakülte 

         N % 

Eğitim 

Fakültesi 

   47 77,0 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

   6 9,8 

Diğer 

Fakülteler 

         8 13,1 

Toplam           61 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 47’sini (%77,0’ını) eğitim 

fakültesinden, 6’sını (%9,8’ini) fen edebiyat fakültesinden, 8’ini (%13,1’ini) diğer 

fakültelerden mezun öğretmenler oluşturmaktadır.  

 

Tablo 5 

Araştırmaya Katılan 4. Sınıf Öğretmenlerinin Mezun Olunan Fakültelerine İlişkin 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Hizmet İçi 

Eğitim 

         N % 

Evet    18 29,5 

Hayır    43 70,5 

Toplam           61 100,0 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 18’i (%29,5’i) yenilenen 

program ile ilgili hizmet içi eğitim alan, 43’ ü (%70,5’I) hizmet içi eğitim almayan 

öğretmenlerden oluşmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve ölçek ile toplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı Sarıer (2007) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte matematik 

öğretim programının; amaçlarına yönelik 13 madde, kazanımlarına yönelik 8 madde, 

içeriğine yönelik 12 madde, öğretme-öğrenme sürecine yönelik 8 madde, ölçme-

değerlendirmeye yönelik 11 madde bulunmaktadır. Ölçek toplam 52 maddeden 

oluşmuştur. Ölçek beşli likert tipi ölçek olup, ölçekteki maddelerin seçenekleri 

“Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum ve 

Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindedir. Ölçeğe verilen yanıtların puanlanmasında 

“Kesinlikle Katılıyorum” beş puan, “Katılıyorum” dört puan, “Kısmen Katılıyorum” üç 

puan, “Katılmıyorum” iki puan ve “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğine bir puan 

verilmiştir. Öğretmenlerden ölçekte yer alan maddeleri önem derecesine göre bir ile beş 

arasında değerlendirmeleri istenmiştir.  
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS (Statistical Package fort the 

Social Sciences) 23.0 for Windows paket programı kullanılarak yapılmıştır. Sınıf 

öğretmenlerinin, matematik dersi öğretim programının amaçlar, kazanımlar, içerik, 

öğrenme öğretme süreci ve ölçme değerlendirme boyutlarına ilişkin görüşlerini 

belirlemek için betimsel istatistik kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Sonuç 

Bu bölümde araştırmaya katılan ilkokul dördüncü sınıf öğretmenlerinin matematik 

öğretim programının; amaçlar, kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme 

değerlendirme boyutlarına ait maddeler için verdikleri cevaplar incelenmiştir. Bu 

maddelere ait dağılımlar, yüzde sonuçları ve aritmetik ortalamalar hesaplanarak 

sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir. 

İlkokul dördüncü sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının 

amaçlarına ilişkin 13 maddeye verdikleri cevapların frekansları, yüzdeleri, aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Cevaplara ilişkin bulgular tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 6 

Matematik Dersi Öğretim Programının Amaçlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematik Dersi  

Öğretim Programının 

Amacı; T
a
m

a
m

en
  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
ıs

m
en

  

  
  
 K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

  

k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

O
rt

a
la

m
a

 

A
n

la
m

ı 

f % F % f % F % f % X  

1.Matematiksel 

okuryazarlık  

becerilerini 

geliştirebilmek  

ve etkin bir şekilde  

kullanabilmektir. 

15 
24,

6 
32 

52,

5 
12 

19,

7 
1 1,6 1 

1,

6 
3,97 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

2.Matematiksel 

kavramları  

anlayabilecek, bu  

kavramları günlük  

hayatta 

kullanabilmektir.  

17 
27,

9 
30 

49,

2 
9 

14,

8 
4 6,6 1 

1,

6 
3,95 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
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3.Problem çözme 

sürecinde kendi düşünce 

ve akıl yürütmelerini 

rahatlıkla ifade  

edebilecek, başkalarının 

matematiksel akıl  

yürütmelerindeki 

eksiklikleri  

veya boşlukları 

görebilmektir.  

15 
24,

6 
32 

52,

5 
11 

18,

0 
2 3,3 1 

1,

6 
3,95 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

4.Matematiksel 

düşüncelerini mantıklı 

bir şekilde açıklamak  

ve paylaşmak için 

matematiksel 

terminolojiyi ve dili 

doğru kullanabilmektir. 

14 
23,

0 
33 

54,

1 
9 

14,

8 
4 6,6 1 

1,

6 
3,90 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

5.Matematiğin anlam ve  

dilini kullanarak insan 

ile nesneler arasındaki 

ilişkileri ve nesnelerin 

birbirleriyle ilişkilerini  

anlamlandırabilmektir. 

15 
24,

6 
32 

52,

5 
10 

16,

4 
4 6,6 

 

 
 3,95 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

6.Üst bilişsel bilgi ve 

becerilerini  

geliştirebilmek, kendi 

öğrenme süreçlerini 

bilinçli biçimde  

yönetebilmektir.  

14 
23,

0 
28 

45,

9 
14 

23,

0 
5 8,2   3,84 

  
  
 K

at
ıl

ıy
o
ru

m
 

7.Tahmin etme ve 

zihinden işlem  

yapma becerilerini etkin 

bir  

şekilde 

kullanabilmektir.           

18 
29,

5 
26 

42,

6 
14 

23,

0 
3 4,9   3,97 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

8.Kavramları farklı 

temsil  

biçimleri ile ifade 

edebilmektir.  

13 
21,

3 
30 

49,

2 
14 

23,

0 
4 6,6   3,85 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
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9.Matematiği 

öğrenmede 

deneyimleriyle 

matematiğe yönelik 

olumlu tutum 

geliştirerek 

matematiksel 

problemlere öz güvenli 

bir yaklaşım 

geliştirebilmektir.  

17 
27,

9 
24 

39,

3 
13 

21,

3 
7 

11,

5 
  3,84 

  
  

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

10.Sistemli, dikkatli, 

sabırlı ve sorumlu olma 

özelliklerini  

geliştirebilmektir 

20 
32,

8 
22 

36,

1 
15 

24,

6 
4 6,6   3,95 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

11.Araştırma yapma, 

bilgi üretme  

ve kullanma becerilerini 

geliştirebilmektir.  

18 
29,

5 
20 

32,

8 
18 

29,

5 
5 8,2   3,84 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

12.Matematiğin sanat ve 

estetikle ilişkisini fark  

edebilmektir. 
12 

19,

7 
23 

37,

7 
17 

27,

9 
7 

11,

5 
2 

3,

3 
3,59 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

13.Matematiğin 

insanlığın ortak bir 

değeri olduğunun 

bilincinde olarak 

matematiğe değer 

vermektir.  

20 
32,

8 
20 

32,

8 
16 

26,

2 
3 4,9 2 

3,

3 
3,87 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Tablo 6 incelendiğinde, amaçlar boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 3,88 

olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir.  

Buna göre öğretmenlere göre matematik dersi öğretim programı amaçlarının 

matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye, matematiksel kavramları anlayıp 

günlük hayatta kullanmaya, problem çözme, akıl yürütme, üstbilişsel becerileri, 

matematiksel teknolojiyi ve matematik dilini kullanmaya, nesneler arasında bulunan 

ilişkileri anlamlandırmaya, kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade ettirmeye, 

matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmeye, sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu 

olma özelliklerini geliştirmeye, araştırma yapma ve bilgi üretmeye, matematiğin sanat 

ve estetik ile ilişkisini fark ettirmeye, matematiğin ortak bir değer olduğu bilincini 

kazandırmaya uygun olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 7 

Matematik Dersi Öğretim Programının Kazanımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri 
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Matematik Dersi 

Yeni Öğretim 

Programında yer 

alan kazanımlar; 

T
a
m

a
m

en
  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
ıs

m
en

  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

  

k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

O
rt

a
la

m
a

 

A
n

la
m

ı 

f % f % f % f % f % X  

14.Açık ve net 

olarak ifade 

edilmektedir 

5 24,6 
2

8 
45,9 16 

26,

2 
2 3,3   3,91 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

15.Öğrencilerin 

gelişim 

özelliklerine 

uygundur. 

2 19,7 
2

4 
39,3 23 

37,

7 
2 3,3   3,75 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

16.Öğrencilerin 

hazırbulunuşluk 

düzeylerine 

uygundur. 

8 13,1 
2

7 
44,3 23 

37,

7 
3 4,9   3,75 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

17.Öğrencilerin üst 

düzey düşünme 

becerilerinin 

geliştirilmesi için 

uygundur. 

8 13,1 
2

8 
45,9 18 

29,

5 
7 

11,

5 
  3,60 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

18.Öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerine 

yöneliktir. 

5 8,2 
3

0 
49,2 22 

36,

1 
4 6,6   3,59 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

19.Konu alanının 

özelliklerine 

uygundur. 

8 13,1 
3

3 
54,1 18 

29,

5 
2 3,3   3,77 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

20.Programın genel 

amaçlarıyla 

uyumludur. 

10 16,4 
3

7 
60,7 12 

19,

7 
2 3,3   3,90 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

21.Günlük hayatta 

kullanılabilir 

niteliktedir. 

8 13,1 
2

9 
47,5 19 

31,

1 
5 8,2   3,66 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Tablo 7 incelendiğinde, kazanımınlar boyutunda bulunan maddelerin genel 

ortalaması 3,74 olara bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. 

 Matematik dersi öğretim programının kazanımlarının; açık ve net olarak ifade 

edildiği, öğrencilerin gelişim özelliklerine, hazırbulunuşluk düzeylerine, üst düzey 

düşünme becerilerini geliştirmeye uygun olduğu, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine 

yönelik olduğu söylenebilir. 

Tablo 8 
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Matematik Dersi Öğretim Programının İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematik Dersi 

Öğretim Programının 

içeriği;   

  

T
a
m

a
m

en
  

  
  
  
  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
  
K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
  
  
  
  
K

ıs
m

en
  

  
  
  
K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

  
  
  
  
  
  
 H

iç
  

  
  
 

k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

  
  
 O

rt
a
la

m
a

 

  
  
  
  
A

n
la

m
ı 

f % f % f % f % f % X  

22.Öğrenme alanlarıyla 

tutarlıdır.  
11 

18,

0 
36 59,0 13 21,3 1 1,6   3,93 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

23.Kazanımları 

gerçekleştirecek şekilde 

düzenlenmiştir 

10 
16,

4 
28 45,9 21 34,4 2 3,3   3,75 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

24.Dersle ilgili 

kavramları 

somutlaştırmıştır 
10 

16,

4 
27 44,3 18 29,5 5 8,2 1 

1,

6 
3,66 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

25.Öğrencilerin günlük 

yaşantılarıyla 

ilişkilendirilmiştir 
9 

14,

8 
26 42,6 22 36,1 4 6,6   3,66 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

26.Yakından uzağa, 

somuttan soyuta gibi 

genel öğretim ilkeleri 

göz önüne alınarak  

düzenlenmiştir. 

7 
11,

5 
30 49,2 22 36,1 2 3,3   3,69 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

27.Yeterli sayıda 

etkinlikle  

desteklenmiştir.  

3 4,9 19 31,1 22 36,1 13 21,3 4 
6,

6 
3,07 

  
  

K
ıs

m
en

  
  
  

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

28.Diğer derslerle 

bütünlük ve  

paralellik gözetilerek 

hazırlanmıştır.   

5 8,2 20 32,8 28 45,9 7 11,5 1 
1,

6 
3,34 

  
  
K

ıs
m

en
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

29.Konularla ilgili temel 

bilgilere (kavramlar, 

ilkeler, 

 yöntemler vb.) yer 

vermiştir.    

8 
13,

1 
29 47,5 20 32,8 3 4,9 1 

1,

6 
3,66 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

30.Öğrencilerin bireysel 

farklılıkları dikkate 

alınarak düzenlenmiştir. 

4 6,6 18 29,5 24 39,3 12 19,7 3 
4,

9 
3,13 

  
  
K

ıs
m

en
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
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31.Öğrenci seviyesine 

uygundur.  
8 

13,

1 
28 45,9 19 31,1 5 8,2 1 

1,

6 
3,61 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

32.Öğrencilerin derse 

karşı olumlu  tutum 

geliştirmelerini  

sağlamaktadır.    

7 
11,

5 
26 42,6 21 34,4 6 9,8 1 

1,

6 
3,52 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

33.Öngörülen sürede 

tamamlanmaya 

uygundur.   

9 
14,

8 
26 42,6 18 29,5 6 9,8 2 

3,

3 
3,56 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Tablo 8 incelendiğinde, içerik boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 

3,55 olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk 

gelmektedir.Matematik dersi içeriğinin; öğrenme alanları ile tutarlı olduğu, kazanımları 

gerçekleştirecek, kavramları somutlaştıracak, günlük yaşam ile ilişkilenecek nitelikte 

olduğu, genel öğretim ilkelerini göz önüne aldığı, konu ile ilgili temel bilgilere yer 

verdiği, öğrenci seviyelerine uygun olduğu, matematik ile ilgili olumlu tutum 

geliştirmeyi ve ön görülen sürede tamamlanacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlara ek 

olarak içeriğin yeterli sayıda etkinlik desteklendiği, bütün derslerde bütünlük ve 

paralellik gösterdiği, öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alındığı konusuna 

kısmen katıldıkları söylenebilir. 

Tablo 9 

Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretme Öğrenme Süreci İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Matematik Dersi 

Yeni Öğretim 

Programın öğrenme-

öğretme süreci  

 

T
a
m

a
m

en
  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
  

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
  
  
  
 K

ıs
m

en
  

  
  
K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
  

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

  

  k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

  
 O

rt
a
la

m
a

 

  
  
 A

n
la

m
ı 

F % f % f % f % f % X  

34.Öğrencileri, 

sorgulayarak 

öğrenmeye 

yönlendirmektedir. 

3 4,9 22 36,1 30 49,2 4 6,6 2 3,3 
3,

33 

K
ıs

m
en

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

35.Öğrencilere, ön 

bilgilerini  

kullanarak, yeni 

öğrendiği  

kavramları 

yapılandırma fırsatı 

vermektedir. 

4 6,6 30 49,2 22 36,1 4 6,6 1 1,6 
3,

52 

  
  
K

at
ıl

ıy
o
ru

m
 



 

35 
 

36.Öğretmene 

yönlendirici ve rehber 

rolü yüklemektedir. 
7 

11,

5 
31 50,8 14 23,0 8 13,1 1 1,6 

3,

57 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

37.Öğrenci merkezli 

öğretim stratejilerini 

benimsemektedir. 
6 9,8 27 44,3 23 37,7 5 8,2   

3,

56 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

38.Öğrencilerin üst 

düzey düşünme  

becerilerini geliştirici 

stratejileri  

benimsemektedir. 

3 4,9 26 42,6 22 36,1 8 13,1 2 3,3 
3,

33 

  
 K

ıs
m

en
 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

39.Öğrencileri 

matematik öğrenmeye 

güdülemektedir. 

5 8,2 24 39,3 24 39,3 6 9,8 2 3,3 
3,

39 

  
 K

ıs
m

en
 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

40.Öğretim teknolojisi 

kullanımını 

sağlamaktadır. 

5 8,2 27 44,3 21 34,4 6 9,8 2 3,3 
3,

44 

 K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

41.Öğrencilerin 

arkadaşlarıyla işbirliği 

yapmalarına olanak 

tanımaktadır. 

6 9,8 20 32,8 26 42,6 6 9,8 3 4,9 
3,

33 

  
  
 K

ıs
m

en
 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Tablo 9 incelendiğinde, öğrenme öğretme süreci boyutunda bulunan maddelerin 

genel ortalaması 3,43 olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk 

gelmektedir. Matematik dersi öğrenme öğretme sürecinin; öğrencilere ön bilgilerini 

kullanarak yeni öğrendiği kavramları yapılandırmaya, öğretmene yönlendirici ve rehber 

rolü yüklemeye, öğrenci merkezli öğretim stratejilerini uygulamaya, öğretim teknolojisi 

kullanmaya uygun olduğu söylenebilir.  

Bunlara ek olarak öğrencilerin sorgulayarak öğrenmeye kısmen yönlendirildiği, 

öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirici stratejileri kısmen benimsediği, 

öğrencilerin matematik öğrenmeye kısmen güdülendiği, öğrencilerin arkadaşlarıyla 

işbirliği yapmalarına kısmen olanak sağladığı söylenebilir. 

Tablo 10 

Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme İlişkin Öğretmen 

Matematik Dersi 

Yeni Öğretim 

Programında ölçme-

değerlendirme;  

  T
a
m

a
m

en
  

  
  
  
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
 K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
ıs

m
en

  

  
  
K

a
tı
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y
o
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m
 

  K
a
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ıy

o
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m
 

  
H

iç
  

  
 k

a
tı
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ıy

o
ru

m
 

O
rt

a
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m
a

 

  
  
  
  
A

n
la

m
ı 

f % f % f % f % f % X  
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42.Yöntemleri açık 

olarak 

belirtilmektedir.   

8 13,1 28 45,9 17 
27,

9 
6 9,8 2 

3,

3 
3,56 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

43.Ürün kadar sürecin 

de değerlendirilmesi 

gerekliliğini 

benimsemektedir 

7 11,5 28 45,9 19 
31,

1 
6 9,8 1 

1,

6 
3,56 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

44.Araçlarının 

uygulanması zaman 

alıcıdır.  
5 8,2 24 39,3 23 

37,

7 
8 13,1 1 

1,

6 
3,39 

  
  
K

ıs
m

en
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

45.Araçları 

öğrencilerin üst düzey 

becerilerini 

ölçebilmektedir.  

3 4,9 18 29,5 28 
45,

9 

1

1 
18,0 1 

1,

6 
3,18 

  
  
K

ıs
m

en
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

46.Araçları 

öğrencilerin çok 

yönlü 

değerlendirilmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

3 4,9 19 31,1 31 
50,

8 
7 11,5 1 

1,

6 
3,26 

  
  

K
ıs

m
en

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

             

47.Kazanımların 

birebir ölçme ve 

değerlendirilmesinde 

etkilidir 

4 6,6 28 45,9 22 
36,

1 
6 9,8 1 

1,

6 
3,46 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

48.Araçları 

öğrencilerin gelişim 

düzeylerini dikkate 

alarak hazırlanmıştır.   

4 6,6 26 42,6 23 
37,

7 
7 11,5 1 

1,

6 
3,41 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

49.Araçlarıyla 

öğrenme eksiklikleri 

ve yanlış öğrenmeler 

telafi 

edilebilmektedir.  

4 6,6 24 39,3 25 
41,

0 
7 11,5 1 

1,

6 
3,38 

  
  
 K

ıs
m

en
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

50.Bütün öğrencilerin 

etkin katılımını 

sağlamaktadır.  

6 9,8 23 37,7 23 
37,

7 
7 11,5 2 

3,

3 
3,39 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

51.Sınıf 

mevcutlarının 

kalabalık olmasından 

dolayı 

güçleşmektedir.   

12 19,7 22 36,1 16 
26,

2 

1

0 
16,4 1 

1,

6 
3,56 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
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52.Neyin ölçüleceğini 

(bilgi, yetenek) tam 

olarak açıklamamıştır.  

Öğrencilerin başarı 

durumlarına ilişkin 

velilere bilgi vermeye 

uygun olarak 

düzenlenmiştir.   

7 11,5 23 37,7 27 
44,

3 
4 6,6   3,54 

  
  
  
  
  
  
 K

at
ıl

ıy
o
ru

m
 

Ölçme değerlendirme boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 3,43 

olarak bulunmuştur. Bu değer “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Ölçme 

değerlendirme yöntemlerinin açık olarak belirttiği, ürün kadar sürecin de 

değerlendirilmesini benimsediği, kazanımların birebir ölçüldüğü, araçların öğrencilerin 

gelişim düzeyleri dikkate alınarak hazırlandığı söylenebilir.  

Bunlara ek olarak araçların kısmen zaman alıcı olduğu, öğrencilerin üst düzey 

becerilerini kısmen ölçtüğü, öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesini kısmen 

kolaylaştırdığı, öğrenme eksikliklerin kısmen telafi ettiği, bütün öğrencilerin etkin 

katılımını kısmen sağladığı söylenebilir. 

Öneriler 

Yukarıda açıklanmış olan sonuçlardan yola çıkılarak matematik öğretim 

programının içerik boyutunda bulunan etkinlikler zenginleştirilebilir, bütün derslerle 

daha fazla bütünlük göstermesi sağlanabilir, öğrencilerin bireysel farklılıkları daha çok 

göz önünde bulundurularak tekrar düzenlenebilir. Programın öğrenme öğretme süreci 

boyutunda öğrenciler üst düzey düşünmeye ve sorgulayıcı öğrenmeye daha fazla 

yönlendirilebilir ve öğrenciler daha iyi güdülenebilir, öğrencilerin işbirliği kurabileceği 

ortamlar arttırılabilir. Programın ölçme değerlendirme araçları üst düzey becerileri de 

ölçebilecek, öğrencileri çok yönlü değerlendirecek, öğrencilerin etkin katılımını 

sağlayacak, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini telafi edebilecek, kalabalık sınıflarda da 

uygulanabilecek ve neyin ölçüldüğünü tam olarak tanımlayabilecek nitelikte 

düzenlenebilir. 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal 
Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal 
Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

Aysel ARSLAN7,  

 

Özet 

Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin 

sosyal kaygı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, gelir düzeyi, ikâmet yeri, 

mezun olunan lise türü ve eğitim aldıkları branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, var olan durumu 

ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada SHMYO 

öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Özbay ve Palancı (2001) 

tarafından geliştirilen ”Sosyal Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek sosyal kaçınma, 

kritize edilme kaygısı ve değersizlik duygusu olmak üzere üç alt boyuttan ve 30 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği .89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise 

güvenirlik ölçeğin sosyal kaçınma alt boyutu için .91, kritize edilme kaygısı alt boyutu 

için .87, değersizlik duygusu alt boyutu için 84. ve toplamda ise .94 olarak 

belirlenmiştir. Ölçek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte 

olan 571 kız, 158 erkek toplamda 729 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, 

ANOVA kullanılmıştır. SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin alt boyutlar 

ve toplam puanda orta düzeyde olduğu; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü ve mezun 

olunan lise türü değişkenleri açısından anlamlı farklılık (p>.05) göstermediği; gelir 

düzeyi, ikamet yeri ve eğitim gördükleri branş değişkenleri açısından ise anlamlı 

farklılık (p<.05) gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, sosyal kaygı, öğrenci, üniversite 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine whether the social anxiety levels of the 

students at Vocational School of Health Services (SHMYO) differ significantly with 

respect to gender, class grade, education type, income level, place of residence, type of 

the high school graduated and the branch of education received at SHMYO or not. The 

research was conducted with screening model which aims to reveal the current situation. 

“Social Anxiety Scale” developed by Özbay and Palancı (2001) was applied to 

designate the social anxiety levels of SHMYO students. The scale consists of three sub-

dimensions (social avoidance, criticism anxiety, and feeling of insignificance) and 30 

items. Reliability of the scale was found as .89. In this study, the reliability of sub-

                                                           
7 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye, 
arslanaysel.58@gmail.com 
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dimensions and the total reliability score were calculated as follows: .91 (social 

avoidance), .87 (criticism anxiety), .84 (feeling of insignificance) and .94 (total). The 

scale was applied to 729 students at Sivas Cumhuriyet University SHMYO who 

comprised 571 females and 158 males. Kolmogorov-Smirnov (K-S), Arithmetic Mean, 

Standard Deviation, Independent T Test and ANOVA were utilized to analyze the data. 

It was found out that social anxiety levels of SHMYO students were medium in terms 

of sub-dimensions and total score, and there was no significant difference in gender, 

class grade, class grade, education type and the type of the high school graduated 

(p>.05). However, a significant difference in income level, place of residence and the 

branch of education received was revealed (p<.05). 

Key words: Anxiety, social anxiety, student, university 

 

Giriş 

Kaygı, bireyin herhangi bir durum, olay ya da olgu karşısında hissettiği endişe, 

üzüntü, tasa (TDK, 2015); hissedilen tehlike ya da yaşanabileceği düşünülen kötü 

olaylar, talihsizliklere ilişkin beklenti ve bunalım hali (Budak, 2013); hissedilen kötü 

olayların gerçekleşmesi durumunda onunla baş edilemeyeceği inancı olarak ifade 

edilmektedir (Anthony & Swinson, 2000). Kaygı temelde zarar görüleceği endişesinden 

kaynaklanmaktadır. Birey kendi yaşantısına ya da çevresine yönelik herhangi bir tehdit 

durumunu hissettiğinde kaygı yaşamaktadır (Beck, Emery & Greenberg, 2011). Bireyin 

hissettiği kaygı durumu belirli bir seviyede kaldığı sürece olumsuz olarak 

değerlendirilmemekte yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli görülmektedir 

(Hamarta, 2009). Bireyin günlük hayatta yaşadığı pek çok tehlikeli durumdan 

uzaklaşabilmesi ve başa çıkabilmesinde kaygı hissinin olması gerektiği belirtilmektedir 

(Cüceloğlu, 2003). Ancak yaşanılan kaygı durumunun normal düzeyin üzerine çıkması, 

daha şiddetli hissedilmesi ve süreklilik göstermesi sonucunda bireyin günlük yaşamı ve 

toplumsal ilişkileri olumsuz etkilenmektedir (Tunç, 2015). Işık ve Taner (2006), bireyin 

hissettiği çok düşük ya da çok yüksek kaygı durumunun verimliliğini olumsuz 

etkilediğini, orta düzeyde kaygının ise verimliliğini artırdığını belirtmektedir.  

Birey kaygı durumunu yaşadığında fiziksel, duygusal ve davranışsal değişiklikler 

yaşamaktadır (Berksun, 2003). Kaygı durumunu yüksek olarak yaşayan bireylerin 

yaşadığı rahatsızlığın alanyazında kaygı bozukluğu, panik depresif bozukluk, fobi, 

sosyal kaygı (Ninan & Dunlop, 2005), konuşma kaygısı (Arslan, 2018) gibi pek çok 

farklı kategori altında incelendiği görülmektedir. Sosyal kaygı kavramı başlangıçta; 

topluluk önünde konuşmaktan, yazı yazmaktan ve herhangi bir alanda performans 

sergilemekten çekinme şeklinde tanımlanmış ve normal bir durum olarak kabul edilerek 

bozukluk şeklinde değerlendirilmemiştir (Aydoğdu, 2013). Sonraki araştırmalarda 

sosyal kaygının bireyin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar ortaya konulmuş ve 

bozukluk olarak ifade edilmiştir. Sosyal kaygının basit fobi ve agorafobiden ayıran 

belirtilerinin ortaya konulmasıyla sosyal kaygı kavramı netleşmiştir (Beck, 2011). 

Sosyal kaygı; bireyin toplum içinde küçük düşme, hata yapma endişelerinden ortaya 

çıkmaktadır.  Birey belirli bir davranışa yönelik değil topluluk içinde yaptığı her türlü 

performansa yönelik olarak bu kaygıyı hissetmektedir. Bireyin çevresi, kültürü, konumu 

veya sahip olduğu dürtüler kaygı durumunu yaşamasında ve kaygının şiddet derecesi 

üzerinde önemli olmaktadır. Bireyin yaşadığı sosyal kaygı ile baş edebilmek için 

herhangi bir savunma mekanizmasını kullanmaması da burada etkili olmaktadır. Bireyin 

bilinçli ya da bilinçsiz olarak savunma mekanizmalarını kullanması kaygının şiddetini 

önemli ölçüde azaltabilmektedir (Burkovik, 2011).  
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Sosyal kaygı değersizlik, kaçınma ve kritize edilme kaygısı olmak üzere üç alt 

kategoride değerlendirilmektedir. Değersizlik; bireyin kendini değersiz, başarısız 

görmesi, kendini kabul etmemesi sonucu çevreden gelebilecek her türlü eleştiriye 

kendini kapatmasını ifade etmektedir. Kaçınma; bireyin çevresinin sürekli olarak 

kendisini gözlemlediğine inanması, iletişim kurmaktan çekinmesi sonucunda topluluk 

içine girmek istememesi olarak tanımlanmaktadır. Kritize edilme kaygısı ise; bireyin 

toplum içinde hata yapacağına ve küçük düzeceğine inanması sonucunda otokontrolünü 

sağlamak için gereğinden çok fazla çaba göstermesi şeklinde ifade edilmektedir (Özbay 

& Palancı, 2001). Sosyal kaygı yaşayan bireyler hata yapmaktan, başkaları tarafından 

yanlış değerlendirilmekten korkmakta, çevresindeki diğer bireylerle isteseler de sağlıklı 

bir ilişki ve iletişim süreci oluşturamamaktadır. Bunun sonucunda kendi davranışlarını 

sınırlandırma, utangaçlık, risk almaktan korkma gibi davranışlar sergilemektedir 

(Kashdan & McKnight, 2010). Sosyal kaygı yaşayan birey, sürekli tedirgin olduğu için 

dikkatini yeterince toparlayamamakta, üst düzeyde gerginlik yaşamakta, iletişim ve 

etkileşimlerini asgari seviyeye düşürmektedir (Burger, 2006).  

Sosyal kaygının bireyin yetişkinlik dönemlerinde de ortaya çıktığı görülmesine 

karşın daha çok ergenlik döneminde yaşadığı sıkıntılarla bağlantılı olarak ortaya çıktığı 

belirtilmektedir (Baltacı, 2010). Sosyal kaygının ağırlıklı olarak 13-24 yaş aralığında 

başladığı ve sonraki yaşamını etkilediği belirtilmektedir (Ümmet, 2007). Khashdan 

(2007), ise sosyal kaygının 15 yaş civarında başladığını söylemektedir. Bireyin toplum 

içinde etkileşimini ve iletişimini kendine olan güven ve yeterlik inancını olumsuz 

etkileyen sosyal kaygı, ergenlik dönemlerinde başlamakla birlikte üniversite yıllarında 

da ortaya çıkabilmektedir. Sosyal kaygı yaşayan öğrenci kendini ifade etmekte 

zorlanmakta hatta kaygı yaşayacağını hissettiği ortamlarda bulunmamayı tercih 

etmektedir. Üniversite eğitimi, sosyal ve akademik alanlarda ilişkilerin, etkileşimlerin 

yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sosyal kaygı 

onların eğitim aldıkları meslekle ilgili başarı durumlarını olumsuz etkilemektedir. Bu 

anlamda üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı durumlarının incelenmesi önemli 

bulunmaktadır (Ümmet, 2007). Bu doğrultuda yapılan çalışmada; SHMYO 

öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, gelir 

düzeyi, ikâmet yeri, mezun olunan lise türü ve eğitim aldıkları branş değişkenleri 

açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

çalışmanın alan yazını destekleyeceği düşünülmektedir. SHMYO öğrencilerini sosyal 

kaygı durumlarını belirlemek için aşağıdaki soruların yanıtı aranmaktadır:  

 

a) SHMYO öğrencilerinin “Sosyal Kaygı Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamaları 

ölçeğin alt boyutlarında ve tamamında ne düzeydedir? 

b) SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygıları cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, gelir 

düzeyi, ikâmet yeri, mezun olunan lise türü ve eğitim aldıkları branşa göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde evren / örneklem, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizine yönelik bilgiler sunulmaktadır.  

 

Evren/Örneklem  
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Araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile 

yürütülmüştür. Ölçek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte 

olan 571 kız, 158 erkek toplamda 729 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 

örneklem grubundaki öğrenci sayısı 2018-2019 yılı güz döneminde, Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 3.679 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 

öğrencisinden 0.05 anlamlılık düzeyine göre d=±0.05 örnekleme hatası (Sönmez & 

Alacapınar, 2011: 338) temel alınarak tespit edilmiştir. Tablo 1’de örnekleme ilişkin 

betimsel istatistikler sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. 

Örnekleme İlişkin Demografik Özellikler 

Değişkenler  Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kız 571 78.30 

Erkek 158 21.70 

Sınıf 
1. sınıf 375 51.40 

2. sınıf  354 48.60 

Öğretim türü 
1. öğretim 536 73.50 

2. öğretim 193 26.50 

Gelir Düzeyi 

Çok iyi   13   1.80 

İyi 238 32.60 

Orta 446 61.20 

Düşük   32   4.40 

İkamet yeri 

Köy 108 14,80 

Belde   19   2.60 

İlçe 166 22.80 

Şehir 343 47.10 

Büyükşehir    93 12.80 

Mezun olunan 

lise türü 

Genel lise 108 14.80 

İmam hatip lisesi   60   8.20 

Mesleki teknik lise 158 21.70 

Sağlık meslek lisesi 211 28.90 

Anadolu lisesi 192 26.30 

Branş  

Fizyoterapi   92 12.60 

Tıbbi dok. ve sek. 114 15.60 

Çocuk gelişimi 220 30.20 

Tıbbi gör. tek.   40   5.50 

Diyaliz 109 15.00 

Yaşlı bakımı   43   5.90 

İlk ve acil yardım  111 15.20 

 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla Özbay ve Palancı (2001) tarafından geliştirilen “Sosyal Kaygı Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek sosyal kaçınma (12 madde), kritize edilme kaygısı (10 madde) ve 

değersizlik duygusu (8 madde) olmak üzere üç alt boyuttan ve 30 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği .89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise güvenirlik 
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ölçeğin sosyal kaçınma alt boyutu için .91, kritize edilme kaygısı alt boyutu için .87, 

değersizlik duygusu alt boyutu için 84. ve toplamda ise .94 olarak belirlenmiştir. Ölçek; 

(0) Hiçbir zaman, (1) Çok az, (2) Ara sıra, (3) Sık sık, (4) Her zaman şeklinde beşli 

likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 

120 olmaktadır.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte olan öğrencilere ölçeğin 

uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ölçek uygulanmadan önce gerekli izinler alınmış, 

uygulanırken de öğrenci gönüllülüğü dikkate alınmıştır. Ölçekler, toplamda 752 

öğrenciye uygulanmış ancak ölçeklerin 23 tanesi gerekli özellikleri taşımadığı için 

çıkarılarak 729 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik 

programı kullanılarak yapılmıştır. Puanların normal dağılıp dağılmadığını belirlemek 

amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi uygulanmıştır. Verilerin normallik 

analizleri yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma puanları belirlenmiştir. 

Yapılan bu testlerdeki bulgulara göre öğrencilerin sosyal kaygılarının demografik 

değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek 

yönlü ANOVA ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. ANOVA testinin uygulandığı 

değişkenler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla LSD testi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan 

bulgular yer almaktadır. Sosyal kaygı ölçeğinin toplam puanı ve alt boyutlarının 

betimsel analizi yapılmış; en yüksek puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma 

puanlarına ilişkin elde edilen veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. 

Ölçeğe İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek boyutları N 
En düşük 

puan 

En 

yüksek 

puan 

Ort. ss 

Kaçınma kaygısı 729 0 48 18.94   10.08 

Kritize edilme kaygısı 729 0 40 13.95     7.81 

Değersizlik duygusu 729 0 28   9.10     6.25 

Ölçek Toplamı 729 0        106 41.98   20.76 

 

Tablo 2 incelendiğinde ölçeğin toplamında en düşük puanın 0, en yüksek 

puanının ise 106 olduğu ve ölçeğin genelinden alınan puana göre öğrencilerin sosyal 

kaygılarının ölçekten alınabilecek en yüksek puan dikkate alındığında orta seviyede 

(34.98) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal kaygı ölçeğinden aldıkları puanlara 

bakıldığında kaçınma kaygısı alt boyutunda orta düzeyde (39.46), kritize edilme kaygısı 

alt boyutunda orta düzeyde (34.88), değersizlik duygusu alt boyunda düşük düzeyde 

(28.44) olduğu görülmektedir. Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en yüksek 
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sosyal kaygıyı kaçınma boyutunda en düşük kaygıyı ise değersizlik boyutunda 

yaşadıkları görülmektedir.   

SHMYO öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre sosyal kaygılarının değişip 

değişmediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre 

ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. 

SHMYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Cinsiyet N Ort. ss t p 

Kaçınma 

kaygısı 

Kız 

Erkek 

571 

158 

18.87 

19.16 

 10.23 

  9.57 
-.335 .74 

Kritize edilme 

kaygısı 

Kız 

Erkek 

571 

158 

14.06 

13.70 

  7.78 

  7.94 
.441 .66 

Değersizlik 

duygusu 

Kız 

Erkek 

571 

158 

  9.05 

  9.28 

  6.25 

  6.25 
-.406 .69 

Toplam Kaygı 
Kız 

Erkek 

571 

158 

41.94 

42.15 

20.84 

20.57 
-.112 .91 

 

Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine 

göre sosyal kaygılarının ölçeğin toplam puanında, kaçınma kaygısı ve değersizlik 

duygusu alt boyutlarında erkek öğrencilerde daha yüksek olduğu; kritize edilme kaygısı 

alt boyutunda ise kız öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat anlamlı farklılık 

göstermediği p>0.05 belirlenmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının sınıf düzeyi değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

bağımsız gruplar t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4. 

SHMYO Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N Ort. ss t p 

Kaçınma kaygısı 
1.Sınıf 375 19.20   9.95 

.728 .47 
2.Sınıf 354 18.66 10.23 

Kritize edilme 

kaygısı 

1.Sınıf 375 13.86   7.64 
-.307 .76 

2.Sınıf 354 14.04   8.00 

Değersizlik 

duygusu 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

375 

354 

  9.25 

  8.94 

  6.22 

  6.29 
.657 .51 

Toplam Kaygı 
1.Sınıf 

2.Sınıf 

375 

354 

42.31 

41.64 

20.18 

21.39 
.435 .66 
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Tablo 4’teki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygı puanlarının 

sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı şekilde farklılık p>0.05 göstermediği tespit 

edilmiştir. Ancak toplam puan açısından bakıldığında birinci sınıf öğrencilerinin kaygı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının öğretim türü değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan bağımsız gruplar 

t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. 

SHMYO Öğrencilerinin Öğretim Türü Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N Ort. ss t p 

Kaçınma 

kaygısı 

Birinci 

Öğretim 
536 

18.85   9.89 

-.366 .72 
İkinci 

Öğretim 
193 

19.17 10.62 

Kritize edilme 

kaygısı 

Birinci 

Öğretim 
536 

13.86   7.65 

-.405 .69 
İkinci 

Öğretim 
193 

14.15   8.26 

Değersizlik 

duygusu 

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

536 

193 

  9.10 

  9.09 

  6.20 

  6.40 
.031 .98 

Toplam Kaygı 

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

536 

193 

41.83 

42.41 

    20.47 

21.62 
-.324 .75 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının ikinci 

öğretim öğrencilerinde daha yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılık p>0.05 göstermediği tespit edilmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının öğrencilerinin gelir durumu 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik 

olarak yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.  

 

 

 

 

Tablo 6. 

SHMYO Öğrencilerinin Gelir Durumu Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları ANOVA 

Testi Bulguları 

 Gelir 

Düzeyi 
N Ortalama ss F p 

Anlamlı 

Fark LSD 
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Kaçınma 

kaygısı 

Çok iyi   13 20.62   7.81 

2.998 .03* *İyi-Orta 
İyi 238 17.56   9.97 

Orta 446 19.76 10.04 

Düşük   32 17.00 11.22 

Kritize 

edilme 

kaygısı 
 

Çok iyi   13 16.23   9.17 

2.772 .04* *İyi-Orta 
İyi 238 12.88   7.48 

Orta 446 14.33   7.79 

Düşük   32 15.72   9.18 

Değersizlik 

duygusu 

Çok iyi   13 9.54   6.74 

5.638 .00* *İyi-Orta 
İyi 238 7.75   5.87 

Orta 446 9.75   6.30 

Düşük   32 9.94   6.71 

Toplam 

Kaygı 

Çok İyi 

İyi 

  13 

238 

46.38 

38.19 

20.03 

20.07 
4.084 0.01* *İyi-Orta 

Orta 446 43.83 20.69 

Düşük   32 42.66 24.05 

*p<.05 
 

Tablo 6’da bulunan bulgular incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin sosyal 

kaygılarının gelir durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 

belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılan LSD testi sonucuna göre; sosyal kaygı ölçeğinin alt boyutlarında ve toplam 

puanında “İyi-Orta” grupları arasında iyi lehine anlamlı farklılık bulunduğu 

belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam puanlara bakıldığında en yüksek kaygı 

puanına gelir seviyesi iyi olan grubun en düşük kaygı puanına ise gelir seviyesi çok iyi 

olan grubun sahip olduğu görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının ailenin ikamet yeri değişkeni 

açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak 

yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  

 

Tablo 7. 

SHMYO Öğrencilerinin Aile İkamet Durumu Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları 

ANOVA Testi Bulguları 

 
İkamet N Ort. ss F p 

Anlamlı Fark 

LSD 

Kaçınma 

kaygısı 

Köy 108 21.03 10.85 
 

2.48

2 

 

.04* 

*Köy-Şehir 

*Köy-

Büyükşehir 

Belde   19 21.05 10.40 

İlçe 166 19.35 9.86 

Şehir 343 18.47 10.06 

B. Şehir   93 17.03 9.21    

Kritize 

edilme 

kaygısı 

Köy 108 15.80 8.08 

3.70

3 
.01* 

*Köy-Şehir 

*Köy-

Büyükşehir 

*Belde-

Büyükşehir 

Belde   19 16.37 8.63 

İlçe 166 14.62 7.48 

Şehir 343 13.29 7.90 

B. Şehir   93 12.53 7.09 
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*İlçe-

Büyükşehir 

Değersizlik 

duygusu 

Köy 108 11.19 6.88 

4.27

5 
.00* 

*Köy-İlçe 

*Köy-Şehir 

*Köy-

Büyükşehir 

Belde   19   8.74 6.40 

İlçe 166   8.94 5.82 

Şehir 343   8.90 6.23 

B. Şehir   93   7.76 5.62 

Toplam 

kaygı 

Köy 108 48.02 22.19 

4.14

1 
.00* 

*Köy-İlçe 

*Köy-Şehir 

*Köy-

Büyükşehir 

*İlçe-

Büyükşehir 

Belde   19 46.16 21.82 

İlçe 166 42.91 19.39 

Şehir 343 40.67 21.19 

B. Şehir 
  93 37.32 18.09 

*p<.05 

 

Tablo 7 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının ölçeğin tüm 

alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 tespit edilmiştir. 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi 

sonucuna göre sosyal kaygı ölçeğinin kaçınma kaygısı alt boyutunda “Köy-Şehir” ve 

“Köy-Büyükşehir” arasında köy aleyhine; kritize edilme kaygısı alt boyutunda “Köy-

Şehir”, “Köy-Büyükşehir” arasında köy aleyhine, “Belde-Büyükşehir” arasında belde 

aleyhine, “İlçe-Büyükşehir” arasında ilçe aleyhine;  değersizlik duygusu alt boyutunda 

“Köy-İlçe”, “Köy-Şehir”, “Köy-Büyükşehir” arasında köy aleyhine; toplam puanda ise 

“Köy-İlçe”, “Köy-Şehir” arasında köy aleyhine, “Şehir-Büyükşehir”, “İlçe-

Büyükşehir” arasında büyükşehir lehine anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre en yüksek kaygı düzeyi ailesi köyde yaşayanlarda iken en düşük kaygı düzeyi 

ailesi büyükşehirde yaşayan öğrencilerde görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının mezun olunan lise türü değişkeni 

açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak 

yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.  

 

Tablo 8. 

SHMYO Öğrencilerinin Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları 

ANOVA Testi Bulguları 

   Lise N Ort. ss F p 

Kaçınma 

kaygısı 

Genel lise 108 18.37 9.54 

.947 .44 

İmam hatip lisesi   60 20.87 10.07 

Mesleki teknik 

lise 
158 18.43 11.18 

Sağlık meslek 

lisesi 
211 18.56 9.35 

 Anadolu lisesi 192 19.48 10.22 

Kritize 

edilme 

kaygısı 

Genel lise 108 13.34 7.90 

1.479 .21 
İmam hatip lisesi   60 13.52 7.09 

Mesleki teknik 

lise 
158 14.10 8.71 
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Sağlık meslek 

lisesi 
211 13.30 7.04 

Anadolu lisesi 192 15.01 7.97 

Değersizlik 

duygusu 

Genel lise 108 9.07 6.28 

1.490 .20 

İmam hatip lisesi   60 9.87 5.32 

Mesleki teknik 

lise 
158 8.86 6.41 

Sağlık meslek 

lisesi 
211 8.44 6.03 

Anadolu lisesi 192 9.80 6.55 

Toplam 

kaygı 

Genel lise 108 40.79 20.50 

1.244 .29 

İmam hatip lisesi   60 44.25 19.27 

Mesleki teknik 

lise 
158 41.39 22.92 

Sağlık meslek 

lisesi 
211 40.29 18.70 

Anadolu lisesi 192 44.29 21.58 

 

Tablo 8 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının okudukları 

lise türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı p>0.05 tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

sosyal kaygılarının toplam puana göre imam hatip lisesi mezunu olan grupta en yüksek, 

sağlık meslek lisesi mezunu olan grupta en düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının branş değişkeni açısından anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA 

testi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.  

 

Tablo 9.  

SHMYO Öğrencilerinin Branş Değişkenine Göre Sosyal Kaygıları ANOVA Testi 

Bulguları 

 
İkamet Yeri N Ort. ss F p 

Anlamlı Fark 

LSD 

Kaçınma 

kaygısı 

Fizyoterapi   

92 

  9.66 9.66 

1.72

0 
.04* 

İlk ve Acil Yar.-

Diyaliz* 

İlk ve Acil Yar.-

Yaşlı bak.* 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

10.44 10.4

4 

Çocuk gelişimi 22

0 

10.84 10.8

4 

Tıbbi gör. tek.   

40 

  8.18 8.18 

Diyaliz 10

9 

10.28 10.2

8 

Yaşlı bakımı   

43 

10.49 10.4

9 

İlk ve acil 

yardım 

 

11

1 

  8.41 8.41 

Fizyoterapi   

92 

  8.25 8.25 1.51

2 
.03* 



 

50 
 

Kritize 

edilme 

kaygısı 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

  8.60 8.60 

İlk ve Acil Yar.-

Tıbbi Dok. ve 

Sek.* 

İlk ve Acil Yar.-

Diyaliz* 

 

 

Çocuk gelişimi 22

0 

  7.78 7.78 

Tıbbi gör. tek.   

40 

  6.52 6.52 

Diyaliz 10

9 

  8.09 8.09 

Yaşlı bakımı   

43 

  7.22 7.22 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

  6.85 6.85 

Değersizlik 

duygusu 

Fizyoterapi   

92 

  7.34 7.34 

1.27

1 
.04* 

İlk ve Acil Yar.-

Tıbbi Dok. ve 

Sek.* 

 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

  6.16 6.16 

Çocuk gelişimi 22

0 

  6.20 6.20 

Tıbbi gör. tek.   

40 

  6.21 6.21 

Diyaliz 10

9 

  6.29 6.28 

Yaşlı bakımı   

43 

  5.20 5.20 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

  5.72 5.72 

Toplam  

kaygı  

Fizyoterapi   

92 

22.61 22.6

1 

1.57

3 
.03* 

İlk ve Acil Yar.-

Tıbbi Dok. ve 

Sek.* 

İlk ve Acil Yar.-

Diyaliz* 

İlk ve Acil Yar.-

Yaşlı bak.* 

 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

22.11 22.1

1 

Çocuk gelişimi 22

0 

21.52 21.5

2 

Tıbbi gör. tek.   

40 

17.66 17.6

6 

Diyaliz 10

9 

20.34 20.3

4 

Yaşlı bakımı   

43 

18.51 18.5

1 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

17.94 17.9

1 

*p<.05 

 

Tablo 9 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının ölçeğin tüm 

alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 tespit edilmiştir. 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi 

sonucuna göre sosyal kaygı ölçeğinin kaçınma kaygısı alt boyutunda “İlk ve Acil 

Yardım-Diyaliz”, “İlk ve Acil Yardım-Yaşlı Bakımı” arasında ilk ve acil yardım lehine; 

kritize edilme kaygısı alt boyutunda “İlk ve Acil Yardım-Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik”, “İlk ve Acil Yardım-Diyaliz” arasında ilk ve acil yardım lehine; değersizlik 
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duygusu alt boyutunda “İlk ve Acil Yardım-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” 

arasında ilk ve acil yardım lehine; toplam puanda “İlk ve Acil Yardım-Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik”, “İlk ve Acil Yardım-Diyaliz”, “İlk ve Acil Yardım-

Yaşlı Bakımı” arasında ilk ve acil yardım lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Toplam puana bakıldığında sosyal kaygısı en yüksek olan grubun fizyoterapi, en düşük 

olan grubun ise tıbbi görüntüleme ve sekreterlik olduğu görülmektedir. 

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre genel olarak öğrencilerin sosyal 

kaygılarının orta seviyede olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal kaygı ölçeğinden 

aldıkları puanlara bakıldığında kaçınma kaygısı, kritize edilme kaygısı alt boyutlarında 

orta düzeyde; değersizlik duygusu alt boyutunda düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en yüksek sosyal kaygıyı kaçınma 

boyutunda en düşük kaygıyı ise değersizlik boyutunda yaşadıkları görülmektedir.    

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre sosyal kaygılarının ölçeğin toplam 

puanında, kaçınma kaygısı ve değersizlik duygusu alt boyutlarında erkek öğrencilerde 

daha yüksek olduğu; kritize edilme kaygısı alt boyutunda ise kız öğrencilerde daha 

yüksek olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ümmet (2007) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına bakıldığında bu çalışmayla uyumlu olarak 

cinsiyet değişkeninin öğrencilerin sosyal kaygıları arasında anlamlı farklılık 

oluşturmadığı görülmektedir. Aydın (2018) ve Belli (2018) tarafından yapılan 

çalışmalarda da cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin sosyal kaygılarında anlamlı 

farklılık belirlenememiştir. Alemdağ ve Öncü (2015) tarafından öğretmen adaylarına 

yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal kaygıları cinsiyet 

değişkenine göre erkek öğrenciler aleyhine olmak üzere anlamlı farklılık 

göstermektedir. Smits, Powers, Buxkamper ve Telch’in (2006) yaptıkları araştırmaya 

göre erkeklere oranla kadınların daha yüksek sosyal kaygıya sahip oldukları 

belirlenmiştir. Görüldüğü gibi cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçlar 

bulunmaktadır.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının sınıf düzeyi değişkeni açısından 

anlamlı şekilde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ancak toplam puan açısından 

bakıldığında birinci sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Wittchen ve Fehm (2003) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 

yapılan araştırma bulgularına göre sınıf düzeyi açısından öğrencilerinin sosyal 

kaygılarında anlamlı farklılık olduğu ve alt sınıflarda okuyan öğrencilerin daha fazla 

kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Bunu destekleyen bir çalışmada Yıldırım, Çırak ve 

Konan (2011) tarafından yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre alt sınıflardaki 

öğrencileri üst sınıflardaki öğrencilerden daha fazla sosyal kaygı yaşamaktadır. 

Alemdağ ve Öncü (2015); Baltacı (2010); Belli (2018) tarafından yapılan çalışmalarda 

da benzer bulgulara ulaşılmıştır.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının ikinci öğretim öğrencilerinde daha 

yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının gelir durumu değişkenine göre 

anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam puanlara 

bakıldığında en yüksek kaygı puanına gelir seviyesi iyi olan grubun en düşük kaygı 

puanına ise gelir seviyesi çok iyi olan grubun sahip olduğu görülmektedir. Belli’nin 

(2018) yaptığı araştırma bulgularına göre de bu çalışmayla uyumlu olarak gelir 

düzeyinin öğrencilerin sosyal kaygıları üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu ve düşük 
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gelirli öğrencilerin daha fazla sosyal kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Aydın (2018) 

tarafından yapılan çalışmada gelir düzeyinin öğrencilerin sosyal kaygıları üzerinde 

anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının yaşanılan yer değişkenine göre ölçeğin 

tüm alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna 

göre en yüksek kaygı düzeyi ailesi köyde yaşayanlarda iken en düşük kaygı düzeyi ailesi 

büyükşehirde yaşayan öğrencilerde görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin sosyal kaygılarının okudukları lise türüne göre anlamlı 

olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal kaygılarının toplam puana 

göre imam hatip lisesi mezunu olan grupta en yüksek, sağlık meslek lisesi mezunu olan 

grupta en düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. SHMYO öğrencilerinin sosyal 

kaygılarının branş değişkeni açısından ölçeğin tüm alt boyutlarında ve toplam puanda 

anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Toplam puana bakıldığında sosyal kaygısı 

en yüksek olan grubun fizyoterapi, en düşük olan grubun ise tıbbi görüntüleme ve 

sekreterlik olduğu görülmektedir. Alemdağ ve Öncü (2015) tarafından yapılan araştırma 

bulgularına göre öğrencilerin eğitim aldıkları branşlara göre sosyal kaygı düzeylerinde 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Yıldırım vd. (2011) tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarında ise branş farkının öğrencilerin sosyal kaygıları üzerinde anlamlı düzeyde 

farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında, SHMYO 

öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin alt boyutlar ve toplam puanda orta düzeyde 

olduğu; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü ve mezun olunan lise türü değişkenleri 

açısından anlamlı farklılık göstermediği; gelir düzeyi, ikamet yeri ve eğitim gördükleri 

branş değişkenleri açısından ise anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin 

sosyal kaygı nedenlerinin daha net olarak belirlenebilmesi amacıyla farklı üst düzey 

becerilerle ilişkisine, farklı okul türü ve yaş gruplarındaki düzeyine bakılabilir. Ayrıca 

nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılacağı karma çalışmalar da yapılabilir. 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Aysel Arslan1 * 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim 
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

Özet 

Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin 

iletişim becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, iletişim dersi almaları, gelir 

düzeyi, ikâmet yeri, mezun olunan lise türü ve eğitim aldıkları branş değişkenleri 

açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile 

yürütülmüştür. Bu araştırmada SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin 

belirlenmesi amacıyla Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri 

Envanteri” kullanılmıştır. Ölçek; öğrencilerin iletişim beceri düzeylerini ölçen zihinsel 

(15 madde), duygusal (15 madde) ve davranışsal (15 madde) olmak üzere üç alt boyuttan 

ve toplamda 45 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği .68, bu çalışmada 

ise .78 olarak bulunmuştur. Ölçek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim 

görmekte olan 666 kız, 201 erkek toplamda 867 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız 

T Testi, tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin 

zihinsel alt boyutunda yüksek düzeyde diğer alt boyutlar ve toplam puanda orta düzeyde 

olduğu; cinsiyet, sınıf düzeyi, iletişim dersi almaları, gelir düzeyi, ikamet yeri, branş 

değişkenleri açısından ise anlamlı farklılık ( p<.05) gösterdiği; öğretim türü, mezun 

olunan lise türü değişkenleri açısından anlamlı farklılık (p>.05) göstermediği 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, iletişim becerisi, öğrenci, üniversite 

Abstract 

The objective of this study is to examine the communication skills of students in 

Health Services Vocational School from the point of gender, class level, communicatin 

lesson, type of education, income level, place of residence, type of school graduated and 

branch variables.  The research was conducted with screening model which aims to 

reveal the current situation. “Communication Skills Inventory” developed by Ersanli 

and Balci (1998) was applied to designate the communication skills of SHMYO 

students. The scale comprises three sub-dimensions, being mental, emotional and 

behavioral, and a total of 45 articles.  The total reliability of the scale was found as ,68, 

and in this study as 78.  The scale was applied to 867 students at Sivas Cumhuriyet 

University SHMYO who comprised 666 females and 201 males. Kolmogorov-Smirnov 

(K-S), Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent T Test and ANOVA were 

utilized to analyze the data. It was found out that communication skills of SHMYO 

students were medium in total score, and there was no significant difference in education 

type and the type of the high school graduated(p>.05). However, a significant difference 
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in gender, class grade, communication lesson, income level, place of residence and the 

branch of education received was revealed (p<.05).  

Key words: Communication, communication skills, student, university 

 

Giriş 

İletişim, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren başlayan, en az iki kişi arasında 

gerçekleşen etkileşim süreci; bir bilginin göndericiden alıcıya sözlü, sözsüz veya yazılı 

mesajlar yoluyla aktarılması olarak ifade edilmektedir (Telman & Ünsal, 2005: 19). 

Birey toplumsal ve kültürel birikimini dil, yazı, sembol, işaret vb. her türlü iletişim 

aracını kullanarak gerek çevresindeki diğer bireylerle gerekse uzaktaki bireylerle 

paylaşmaktadır. İletişim karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. İletişim sadece 

yaşanılan andaki bireylerle kurulmakla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir çerçeve 

ihtiva etmektedir. Bireyin ve toplumun kazandığı deneyimlerin nesilden nesile 

aktarılmasında, yüzyıllar hatta binlerce yıl ötesine taşınmasında oldukça önemli 

olmaktadır (Güler, 1990: 479-487). Gordon (1993) iletişimi, bireyin yaşadığı 

dengesizlik halini düzeltmek amacıyla ihtiyaçlarını kodlayarak başkalarıyla paylaşması; 

McMahon (2003), bireyin diğer bireylerle yakınlık kurma ve aidiyet hissetme aracı; 

Dökmen (2003), en az iki sistem veya kişi arasındaki bilgi alışverişi; Fiske (2015), ortak 

anlam kurmak, istekleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan etkileşim süreci olarak 

tanımlamaktadır. İletişim; sözlü, sözsüz mesajlar, mimik, jest, işaret dili, ses tonu, 

kıyafet, kullanılan eşyalar, simgeler vb. pek çok farklı öge kullanılarak yapılabilen çok 

boyutlu bir kavram olarak belirtilmektedir (Landa, 2005). Yapılan tanımlara 

baktığımızda iletişim genel olarak: bilgi, anlam, duygu ve düşüncelerin paylaşılarak 

ortak hale getirilmesi olarak ifade edilmektedir. İletişim sonucu oluşan anlam; bireylerin 

veya toplumların duygusal ve düşünsel alanlarda oluşturduğu belirli kodlar aracılığıyla 

ortak amaçlar doğrultusunda yoğunlaşmanın bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır 

(Aydın, 2008). 

Kaya (2015) iletişimin bireysel ve psikolojik işlevleri olduğunu söylemektedir. 

Bireyin kendini ve çevresini tanımasında, diğer insanlarla ortak anlam oluşturmasında 

iletişim becerisinin gelişmiş olmasının etkisi önemli bulunmaktadır. Ayrıca iletişimin 

birey ve topluma haber sağlama, toplumsallaşma, toplumsal değerlerin sonraki nesiller 

veya başka toplumlara taşınmasına katkı sağlama, bir olgu ya da duruma yönelik 

güdüleme, eğlendirme, birlik ve beraberliği güçlendirme gibi pek çok farklı işlevinin 

olduğunu belirtmektedir. İletişim kurulurken öncelikle mesajı veren ve alan bireyler 

arasında önceden üzerinde anlaşılmış ortak kodlamaların bulunması gerekmektedir. Bu 

ortak kodlamalar çerçevesinde iletişim sürecinin kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri 

bildirim olarak beş temel ögeden oluştuğu kabul edilmektedir (Özen, 2001). Kaynak, 

iletişim sürecinin başlatan ve mesajı karşı tarafa ulaştıran birim olarak ifade 

edilmektedir (Işık, 2004). Kaynak yerine gönderici kavramı da kullanılmaktadır 

(Hoşgörür, 2002). Mesaj, gönderici tarafından ortak kodlamalarla alıcıya ulaştırılan her 

türlü bilgi, duygu, düşünce olarak tanımlanmaktadır. Gönderici mesajını sözlü, yazılı, 

sembol veya işaretler aracılığıyla iletmektedir. Mesaj; yapı ve içerik olmak üzere iki alt 

boyuttan oluşmaktadır. Yapı kullanılan sembol ve işaretlerle ilgiliyken içerik mesajın 

yüklendiği anlamı ifade etmektedir (Güçlü, 2017). Alıcının mesajı algılaması ve 

yorumlaması sonrasında zihinde oluşan ize yaşantı denilmektedir (Özen, 2001). Kanal, 

mesajın göndericiden alıcıya ulaşmasını sağlayan ses, ışık ve radyo dalgaları, telefon, 

sinir sitemi vb. her türlü araç olarak belirtilmektedir. Kanalın gönderici ve alıcı 

arasındaki iletişimin sağlıklı olmasında büyük bir önemi bulunmaktadır. İletilen mesajın 
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tam ve doğru olarak iletilebilmesi için kanalın dikkatli bir şekilde seçilmesi 

gerekmektedir (Güçlü, 2017). Alıcı, gönderici tarafından uygun kanallarla gönderilen 

mesajı alan ve uygun şekilde yorumlayan birim olarak tanımlanmaktadır (Durukan & 

Öztürk, 2005).  

İletişim kurmanın temel amacı bireyin karşıdaki kişi veya kişilerle etkileşim süreci 

oluşturmak olduğuna göre alıcının mesajın kodlarını çözerek doğru olarak algılaması ve 

yorumlaması gerekmektedir. Burada alıcının mesajı ileten kişiye veya mesaja ilişkin 

olarak duygu, düşünce, fiziksel ve zihinsel yeterlik, tutum ve davranışları da önemli 

olmaktadır. Alıcı eğer önyargılı bir tutum içindeyse ya da mesajı doğru şekilde 

anlayabilecek fiziksel ve zihinsel yeterliğe sahip değilse iletişim süreci başarısız 

olmaktadır. Büyükalan Filiz (2004), bunun için öncelikle alıcının göndericiyi anlamaya 

yönelik davranması, doğru ve etkin dinleme becerisine sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir. Geri bildirim; gönderici tarafından alıcıya iletilen mesajın alıcı 

tarafından algılanıp yorumlanması sonrasında göndericiye uygun olan tepkilerin 

verilmesi olarak ifade edilmektedir (Özen, 2001). Alıcı geribildirimde bulunduğu andan 

itibaren gönderici ile yer değiştirmekte ve gönderici olmaktadır. İletişim, gönderici ve 

alıcının mesajlarını ilettiği ve geribildirimlerle sürdürdüğü süreç boyunca devam 

etmektedir. Geri bildirim, alıcının gönderici tarafından iletilen mesajı doğru olarak 

anlayıp anlamadığına ilişkin bir test süreci olarak da ifade edilmektedir (Kaya, 2015).  

Sağlıklı iletişim sürecini olumsuz etkileyen bazı etkenler bulunmaktadır. Bu 

etkenlerin başında gürültü yer almaktadır. Gürültü; fiziksel, nörofizyolojik ve psikolojik 

gürültü olarak üç kategoride değerlendirilmektedir. Fiziksel gürültü; iletişim sürecinde 

iletişimi olumsuz etkileyen dışardan gelen her türlü ses olarak ifade edilmektedir. 

Nörofizyolojik gürültü; gönderici ya da alıcıda bulunan iletişim sürecini olumsuz 

etkileyen fiziksel yetersizlikler olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik gürültü ise 

gönderici ve alıcı arasında iletişimi engelleyen bir durum olmasa bile alıcının içinde 

bulunduğu psikolojik durum, önyargıları, duyguları vb. nedenlerle mesajı doğru 

anlayamaması şeklinde ifade edilmektedir (Cüceloğlu, 1979). Bireyin iletişim becerisini 

olumsuz etkileyen pek çok farklı etken bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar bireyin kendi 

yapısından, çevresinden, aldığı eğitimden, kültürden vb. nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Yaşanılan bu olumsuzlukların düzeyi ve etki derecesinin farklı 

değişkenler aracılığıyla belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bu düşünceden yola 

çıkılarak SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin farklı değişkenlere göre 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın ilgili alan yazını destekleyeceği 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki soruların yanıtı aranmıştır: 

 

a) SHMYO öğrencilerinin “İletişim Becerileri Envanteri”nden aldıkları puan 

ortalamaları ölçeğin alt boyutlarında ve tamamında ne düzeydedir? 

b) SHMYO öğrencilerinin iletişim becerileri cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, 

iletişim dersi almaları, gelir düzeyi, ikâmet yeri, mezun olunan lise türü ve eğitim 

aldıkları branşa göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde evren / örneklem, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizine yönelik bilgiler sunulmaktadır.  
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Evren/Örneklem  

Araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile 

yürütülmüştür. Ölçek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte 

olan 666 kız, 201 erkek toplamda 867 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 

örneklem grubundaki öğrenci sayısı 2018-2019 yılı güz döneminde, Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 3.679 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 

öğrencisinden 0.05 anlamlılık düzeyine göre d= ±0.05 örnekleme hatası (Sönmez & 

Alacapınar, 2011: 338) temel alınarak tespit edilmiştir. Tablo 1’de örnekleme ilişkin 

betimsel istatistikler sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. 

Örnekleme İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişkenler  Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kız 666 76.82 

Erkek 201 23.18 

Sınıf 
1. sınıf 407 46.94 

2. sınıf  460 53.06 

Öğretim türü 
1. öğretim 636 73.36 

2. öğretim 231 26.64 

İletişim dersi 
Evet 436 50.29 

Hayır 431 49.71 

Gelir Düzeyi 

Çok iyi   22   2.54 

İyi 277 31.95 

Orta 531 61.25 

Düşük   37   4.27 

İkamet yeri 

Köy 129 14,88 

Belde   23   2,65 

İlçe 190 21.91 

Şehir 406 46.83 

Büyükşehir  119 13.73 

Mezun olunan lise 

türü 

Genel lise 144 16.61 

İmam hatip lisesi   73   8.42 

Mesleki teknik lise 179 20.65 

Sağlık meslek lisesi 231 26.64 

Anadolu lisesi 240 27.68 

Branş  

Fizyoterapi   92 10.61 

Tıbbi dok. ve sek. 114 13.15 

Çocuk gelişimi 219 25.26 

Tıbbi gör. tek.   40   4.61 

Yaşlı Bakımı 150 17.30 

Eczacılık   25   2.88 

Tıbbi lab. tek.   43   4.96 

Odyometri   26   3.00 

Optisyenlik   47   5,42 

İlk ve acil yardım  111 12.80 

 

 



 

59 
 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin belirlenmesi 

amacıyla Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri” 

kullanılmıştır. Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri 

Envanteri” kullanılmıştır. Ölçek; öğrencilerin iletişim beceri düzeylerini ölçen zihinsel 

(15 madde), duygusal (15 madde) ve davranışsal (15 madde) olmak üzere üç alt boyuttan 

ve toplamda 45 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği .68, bu çalışmada 

ise .78 olarak bulunmuştur. Ölçek; (1) Hiçbir zaman, (2) Çok az, (3) Bazen, (3) Çoğu 

zaman, (4) Her zaman şeklinde beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçekten alınabilecek 

en düşük puan 45, en yüksek puan ise 225 olmaktadır.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da öğrenim görmekte olan öğrencilere ölçeğin 

uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ölçek uygulanmadan önce gerekli izinler alınmış, 

uygulanırken de öğrenci gönüllülüğü dikkate alınmıştır. Ölçekler, toplamda 902 

öğrenciye uygulanmış ancak ölçeklerin 35 tanesi gerekli özellikleri taşımadığı için 

çıkarılarak 867 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik 

programı kullanılarak yapılmıştır. Puanların normal dağılıp dağılmadığını belirlemek 

amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi uygulanmıştır. Verilerin normallik 

analizleri yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma puanları belirlenmiştir. 

Yapılan bu testlerdeki bulgulara göre öğrencilerin iletişim becerilerinin demografik 

değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

ANOVA ve bağımsız gruplar T testi kullanılmıştır. ANOVA testinin uygulandığı 

değişkenler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla LSD testi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan 

bulgular yer almaktadır. İletişim becerileri ölçeğinin ve alt boyutlarının betimsel analizi 

yapılmış; en yüksek puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma puanlarına ilişkin 

elde edilen veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. 

Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Ölçek boyutları N 
En düşük 

puan 

En 

yüksek 

puan 

Ort. Ss 

Zihinsel 867 25 70 50.52     5.30 

Duygusal 867 27 68 47.26     5.54 

Davranışsal 867 23 69  51.06     5.46 

Ölçek Toplamı 867 84        204 148.82   12.68 

 

Tablo 2 incelendiğinde ölçeğin toplamında en düşük puanın 84, en yüksek 

puanının ise 204 olduğu ve ölçeğin genelinden alınan puana göre öğrencilerin iletişim 
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becerilerinin orta seviyede (66.14) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin iletişim 

becerileri ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında zihinsel alt boyutunda orta düzeyde 

(67.36), duygusal alt boyutunda orta düzeyde (63.01), davranışsal alt boyunda orta 

düzeyde (68.08) olduğu görülmektedir. Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en 

yüksek iletişim becerisini davranışsal boyutunda en düşük iletişim becerisini ise 

duygusal boyutunda gösterdikleri görülmektedir.   

SHMYO öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre iletişim becerilerinin değişip 

değişmediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre 

ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. 

SHMYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İletişim Becerileri Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Cinsiyet N Ort. ss t P 

Zihinsel  
Kız 

Erkek 

666 

201 

50.70 

49.92 

  5.15 

  5.74 
1.733 .08 

Duygusal 
Kız 

Erkek 

666 

201 

47.54 

46.33 

  5.48 

  5.65 
2.665 .01* 

Davranışsal 
Kız 

Erkek 

666 

201 

51.20 

50.60 

  5.45 

  5.45 
1.363 .17 

Toplam puan 
Kız 

Erkek 

666 

201 

149.42 

146.85 

12.51 

13.08 
2.466 .01* 

*p<.05 
 

Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine 

göre iletişim becerilerinin duygusal alt boyutu ve toplam puanda kız öğrenciler lehine 

anlamlı farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin zihinsel ve davranışsal alt boyutunda ise 

anlamlı farklılık göstermediği p>0.05 belirlenmiştir. Ölçeğin tüm alt boyutlarında ve 

toplam puanda kız öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

bağımsız gruplar t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

Tablo 4. 

SHMYO Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre İletişim Becerileri Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

    Sınıf N Ort. ss t p 
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Zihinsel  
1.Sınıf 407 50.09   5.05 

-2.278 .02* 
2.Sınıf 460 50.90   5.49 

Duygusal 
1.Sınıf 407 47.62 5.19 

1.819 .07 
2.Sınıf 460 46.94 5.82 

Davranışsal 
1.Sınıf 

2.Sınıf 

407 

460 

50.62 

51.44 

  5.22 

  5.64 
-2.223 .03* 

Toplam puan 
1.Sınıf 

2.Sınıf 

407 

460 

148.30 

149.28 

11.91 

13.33 
-1.143 .25 

*p<.05 

Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine 

göre iletişim becerilerinin zihinsel ve davranışsal alt boyutlarında ikinci sınıflar lehine 

anlamlı farklılık gösterdiği p<.05; ölçeğin duygusal alt boyutu ve toplam puanda ise 

anlamlı farklılık göstermediği p>0.05 belirlenmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin öğretim türü değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan bağımsız gruplar 

t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. 

SHMYO Öğrencilerinin Öğretim Türü Değişkenine Göre İletişim Becerileri Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N Ort. ss t p 

Zihinsel 

Birinci 

Öğretim 
636 

50.45 5.24 

-.619 .54 
İkinci 

Öğretim 
231 

50.71 5.47 

Duygusal 

Birinci 

Öğretim 
636 

47.25 5.31 

-.088 .93 
İkinci 

Öğretim 
231 

47.29 6.14 

Davranışsal  

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

636 

231 

50.89 

51.52 

5.23 

6.03 
-1.397 .16 

Toplam Puan 

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

636 

231 

148.58 

149.51 

12.13 

14.10 
-.895 .37 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ikinci 

öğretim öğrencilerinde daha yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılık p>0.05 göstermediği tespit edilmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin iletişim dersi alıp almamaları 

değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan 

bağımsız gruplar t-testi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. 

SHMYO Öğrencilerinin İletişim Dersi Değişkenine Göre İletişim Becerileri Bağımsız 

Gruplar T-Testi Bulguları 

 Sınıf N Ort. ss t p 

Zihinsel 
Evet 436 50.85 5.40 

1.831 .07 
Hayır 431 50.19 5.19 

Duygusal 
Evet 436 47.11 5.64 

-.817 .41 
Hayır 431 47.41 5.44 

Davranışsal  
Evet 

Hayır 

436 

431 

50.96 

51.15 

5.56 

5.35 
-.506 .61 

Toplam Puan 
Evet 

Hayır  

436 

431 

148.89 

148.75 

12.73 

12.65 
.163 .87 

 

Tablo 6’daki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerine yönelik 

puanlarının iletişim dersi alan öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık p>0.05 bulunmadığı tespit edilmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin öğrencilerinin gelir durumu 

değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik 

olarak yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  

 

Tablo 7. 

SHMYO Öğrencilerinin Gelir Durumu Değişkenine Göre İletişim Becerileri ANOVA 

Testi Bulguları 

 Gelir 

Düzeyi 
N Ortalama ss F p 

Anlamlı 

Fark LSD 

Zihinsel 

Çok iyi   22 50.77 4.89 

.991 .40 Yok  
İyi 277 50.18 5.77 

Orta 531 50.61  5.09 

Düşük   37 51.62 4.74 

Duygusal 

Çok iyi   22 47.32 6.59 

.609 .61 Yok  
İyi 277 46.99 5.80 

Orta 531 47.33 5.32 

Düşük   37 48.22 6.06 

Davranışsal 

Çok iyi   22 53.91 5.37 

2.555 .04* 

*Çok iyi-

İyi 

*Çok iyi-

Orta 

İyi 277 50.99 5.64 

Orta 531 50.91 5.30 

Düşük   37 52.03 5.89 

Toplam 

puan 

Çok İyi 

İyi 

  22 

277 

152.00 

148.16 

13.50 

13.64 
1.427 0.23 Yok  

Orta 531 148.83 12.02 

Düşük   37 151.86 13.82 

*p<.05 
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Tablo 7’de bulunan bulgular incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin iletişim 

becerilerinin gelir durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 

belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılan LSD testi sonucuna göre; iletişim becerileri ölçeğinin davranışsal alt boyutunda 

“Çok iyi-İyi” ve “Çok İyi-Orta” grupları arasında çok iyi lehine anlamlı farklılık 

bulunduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam puanlara bakıldığında en yüksek 

iletişim becerisi puanına gelir seviyesi çok iyi olan grubun en düşük iletişim becerisi 

puanına ise gelir seviyesi iyi olan grubun sahip olduğu görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ailenin ikamet yeri değişkeni 

açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak 

yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.  

 

Tablo 8. 

SHMYO Öğrencilerinin Aile İkamet Durumu Değişkenine Göre İletişim Becerileri 

ANOVA Testi Bulguları 

 
İkamet N Ort. ss F p 

Anlamlı Fark 

LSD 

Zihinsel 

Köy 129 51.70 5.09 
 

2.34

7 

 

.02* 

*Köy-İlçe 

*Köy-Şehir 

*Köy-

Büyükşehir 

Belde   23 51.09 4.21 

İlçe 190 50.42 5.29 

Şehir 406 50.38 5.42 

B. Şehir  119 49.77 5.21   

Duygusal 

Köy 129 48.15 5.39 

1.42

7 
.04* 

*Köy-

Büyükşehir 

Belde   23 47.00 4.43 

İlçe 190 47.24 5.84 

Şehir 406 47.22 5.63 

B. Şehir  119 46.49 5.02 

Davranışsa

l 

Köy 129 51.00 5.33 

.802 .52* Yok  

Belde   23 52.83 4.73 

İlçe 190 51.06 5.42 

Şehir 406 51.10 5.57 

B. Şehir  119 50.62 5.39 

Toplam 

puan 

Köy 129 150.77 12.58 

1.62

6 
.04* 

*Köy-

Büyükşehir 

Belde   23 150.91 10.73 

İlçe 190 148.72 12.44 

Şehir 406 148.71 13.04 

B. Şehir  119 146.88 12.17 

*p<.05 

 

Tablo 8 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ölçeğin 

zihinsel ve duygusal alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı 

p<0.05 tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi 

amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre iletişim becerileri ölçeğinin zihinsel alt 

boyutunda “Köy-İlçe”, “Köy-Şehir” ve “Köy-Büyükşehir” arasında köy lehine; 

duygusal alt boyutu ve toplam puanda “Köy-Büyükşehir” arasında köy lehine anlamlı 
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farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre en yüksek iletişim becerisine ailesi köyde 

yaşayanlar sahipken en düşük iletişim becerisine ailesi büyükşehirde yaşayan 

öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin mezun olunan lise türü değişkeni 

açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak 

yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.  

 

Tablo 9. 

SHMYO Öğrencilerinin Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre İletişim Becerileri 

ANOVA Testi Bulguları 

   Lise N Ort. ss F p 

Zihinsel 

Genel lise 144 50.31 5.96 

.784 .54 

İmam hatip 

lisesi 
  73 51.38 4.29 

Mesleki teknik 

lise 
179 50.79 5.25 

Sağlık meslek 

lisesi 
231 50.30 5.32 

 Anadolu lisesi 240 50.40 5.19 

Duygusal 

Genel lise 144 47.20 5.64 

.343 .85 

İmam hatip 

lisesi 
  73 47.85 5.27 

Mesleki teknik 

lise 
179 47.42 5.31 

Sağlık meslek 

lisesi 
231 47.19 5.35 

Anadolu lisesi 240 47.05 5.92 

Davranışsal 

Genel lise 144 51.12 6.16 

.930 .45 

İmam hatip 

lisesi 
  73 50.38 5.64 

Mesleki teknik 

lise 
179 51.55 5.07 

Sağlık meslek 

lisesi 
231 50.70 5.46 

Anadolu lisesi 240 51.20 5.23 

Toplam 

puan 

Genel lise 144 148.63 14.65 

.480 .75 

İmam hatip 

lisesi 
  73 149.62 11.19 

Mesleki teknik 

lise 
179 149.76 12.18 

Sağlık meslek 

lisesi 
231 148.20 12.46 

Anadolu lisesi 240 148.61 12.47 

 

Tablo 9 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin okudukları 

lise türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı p>0.05 tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
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iletişim becerilerinin toplam puana göre mesleki teknik lise mezunu olan grupta en 

yüksek, sağlık meslek lisesi mezunu olan grupta en düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin branş değişkeni açısından anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi 

sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur.  

 

Tablo 10. 

SHMYO Öğrencilerinin Branş Değişkenine Göre İletişim Becerileri ANOVA Testi 

Bulguları 

 Branş N Ort. ss F p Anlamlı Fark LSD 

Zihins

el 

Fizyoterapi   

92 

50.97 5.39 

2.055 .03* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Fizyoterapi* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-Çocuk 

Gel.* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Odyometri* 

Optisyenlik-Çocuk Gel.* 

Optisyenlik-Odyometri* 

Optisyenlik-Fizyoterapi* 

 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

49.40 5.49 

Çocuk gelişimi 21

9 

51.26 4.58 

Tıbbi gör. tek.   

40 

51.18 4.30 

Yaşlı bakımı 15

0 

50.27 5.41 

Eczacılık   

25 

50.16 5.41 

Tıbbi lab. tek.   

43 

50.91 5.97 

Odyometri   

26 

52.23 6.64 

Optisyenlik   

47 

49.04 5.41 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

50.09 5.61 

Duygu

sal 

Fizyoterapi   

92 

48.08 4.77 

1.359 .04* 

Eczacılık-Fizyoterapi* 

Eczacılık-Çocuk Gel.* 

Eczacılık-Tıb. Lab. Tek.* 

Tıbbi Gör. Tek.-Tıb. Lab. 

Tek.* 

 

 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

46.79 5.76 

Çocuk gelişimi 21

9 

47.58 4.82 

Tıbbi gör. tek.   

40 

46.05 5.17 

Yaşlı bakımı 15

0 

47.25 5.96 

Eczacılık   

25 

45.28 4.55 

Tıbbi lab. tek.   

43 

48.47 7.30 

Odyometri   

26 

47.58 7.60 
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Optisyenlik   

47 

46.32 5.06 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

47.16 5.72 

Davra

nışsal 

Fizyoterapi   

92 

51.67 5.19 

2.458 .01* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Fizyoterapi* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-Çocuk 

Gel.* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Eczacılık* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-Tıb. 

Lab. Tek.* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Odyometri* 

Tıb. Lab. Tek.-Çocuk Gel.* 

Tıb. Lab. Tek.-Yaşlı Bak.* 

Tıb. Lab. Tek.-İlk ve Acil 

Yar.* 

Tıb. Lab. Tek.-Optisyenlik* 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

49.58 5.86 

Çocuk gelişimi 21

9 

51.42 5.05 

Tıbbi gör. tek.   

40 

51.35 5.09 

Yaşlı bakımı 15

0 

50.68 5.74 

Eczacılık   

25 

52.00 3.44 

Tıbbi lab. tek.   

43 

53.37 5.73 

Odyometri   

26 

52.00 5.95 

Optisyenlik   

47 

50.77 5.51 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

50.53 5.53 

Topla

m  

puan 

Fizyoterapi   

92 

150.7

3 

11.8

7 

2.332 .01* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Fizyoterapi* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-Çocuk 

Gel.* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-Tıb. 

Lab. Tek.* 

Tıbbi Dok. ve Sek.-

Odyometri* 

Tıb. Lab. Tek.-Yaşlı Bak.* 

Tıb. Lab. Tek.-İlk ve Acil 

Yar.* 

Tıb. Lab. Tek.-Optisyenlik* 

Optisyenlik-Çocuk Gel.* 

Optisyenlik-Fizyoterapi* 

Tıbbi dok. ve 

sek. 

11

4 

145.7

7 

13.5

0 

Çocuk gelişimi 21

9 

150.2

6 

10.5

1 

Tıbbi gör. tek.   

40 

148.5

8 

10.9

2 

Yaşlı bakımı 15

0 

148.2

1 

13.4

6 

Eczacılık   

25 

147.4

4 

10.7

4 

Tıbbi lab. tek.   

43 

152.7

4 

15.9

1 

Odyometri   

26 

151.8

1 

16.3

8 

Optisyenlik   

47 

146.1

3 

13.1

5 

İlk ve acil 

yardım 

11

1 

147.7

0 

13.0

8 

*p<.05 

 

Tablo 10 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ölçeğin 

tüm alt boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 tespit 

edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla 
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yapılan LSD testi sonucuna göre iletişim becerileri ölçeğinin zihinsel alt boyutunda 

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Fizyoterapi”, “Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik-Çocuk Gelişimi”, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Odyometri” 

arasında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik aleyhine, “Optisyenlik-Çocuk Gel.”, 

“Optisyenlik-Odyometri”, “Optisyenlik-Fizyoterapi” arasında optisyenlik aleyhine 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Duygusal alt boyutunda “Eczacılık-

Fizyoterapi”, “Eczacılık-Çocuk Gelişimi”, “Eczacılık-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” 

arasında eczacılık aleyhine, “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri” arasında tıbbi görüntüleme teknikleri aleyhine anlamlı farklılığın olduğu 

tespit edilmiştir.  Ölçeğin davranışsal alt boyutunda “Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik-Fizyoterapi”, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Çocuk Gelişimi”, 

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Eczacılık”, “Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-

Odyometri” arasında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik aleyhine “Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri-Çocuk Gelişimi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-Yaşlı Bakımı”, “Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri-İlk ve Acil Yardım”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-

Optisyenlik” arasında tıbbi laboratuvar teknikleri lehine anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin toplam puanında ise “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-

Fizyoterapi”, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Çocuk Gelişimi”, “Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik-Odyometri” arasında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik aleyhine “Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri-Yaşlı Bakımı”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-İlk ve Acil 

Yardım”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-Optisyenlik” arasında tıbbi laboratuvar 

teknikleri lehine “Optisyenlik-Çocuk Gelişimi”, “Optisyenlik-Fizyoterapi” arasında 

optisyenlik aleyhine anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Toplam puana 

bakıldığında iletişim becerisi en yüksek olan grubun tıbbi laboratuvar teknikleri en 

düşük olan grubun ise tıbbi görüntüleme ve sekreterlik olduğu görülmektedir.  

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgularda ulaşılan sonuçlara, alanyazında 

yapılan diğer çalışmalara ve araştırma amacına uygun olarak sunulan önerilere yer 

verilmiştir. 

Ölçeğin toplamında en düşük puanın 84, en yüksek puanının ise 204 olduğu ve 

ölçeğin genelinden alınan puana göre öğrencilerin iletişim becerilerinin orta seviyede 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin iletişim becerileri ölçeğinden aldıkları puanlara 

bakıldığında tüm alt boyutlarda orta düzeyde iletişim becerilerine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en yüksek iletişim becerisini 

davranışsal boyutunda en düşük iletişim becerisini ise duygusal boyutunda gösterdikleri 

görülmektedir. Bingöl ve Demir (2011) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında öğrencilerin yüksek düzeyde iletişim becerisine sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre iletişim becerilerinin duygusal alt boyutu ve 

toplam puanda kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiği; ölçeğin zihinsel ve 

davranışsal alt boyutunda ise anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ölçeğin tüm 

alt boyutlarında ve toplam puanda kız öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilere göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Tepeköylü, Soytürk ve Çamlıyer’in (2009) 

araştırmasında bu çalışmayla uyumlu olarak kız öğrencilerin lehine iletişim becerileri 

ölçek puanının anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu ifade edilmiştir. Bingöl ve Demir’in 



 

68 
 

(2011) araştırmasında elde dilen sonuçlara göre öğrencilerin iletişim becerileri cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. Bozkurt Bulut (2004) 

tarafından yapılan araştırma sonucunda cinsiyet değişkeninin öğrencilerin iletişim 

becerileri üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmüştür.  

Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre iletişim becerilerinin zihinsel ve 

davranışsal alt boyutlarında ikinci sınıflar lehine anlamlı farklılık gösterdiği; ölçeğin 

duygusal alt boyutu ve toplam puanda ise anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Bingöl ve Demir (2011) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgularda sınıf 

düzeyinin öğrencilerin iletişim becerileri üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ikinci öğretim öğrencilerinde daha 

yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerine yönelik puanlarının iletişim 

dersi alan öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin gelir durumu değişkenine göre 

anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam puanlara 

bakıldığında en yüksek iletişim becerisi puanına gelir seviyesi çok iyi olan grubun en 

düşük iletişim becerisi puanına ise gelir seviyesi iyi olan grubun sahip olduğu 

görülmektedir. Saygıdeğer (2004)’in çalışmasında sosyo-ekonomik düzey ile iletişim 

becerisi düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu ifade edilmektedir. Bingöl ve Demir 

(2011) araştırma sonuçlarına ailelerin gelir düzeyleri öğrencilerin iletişim becerileri 

üzerinde belirleyici olmamaktadır.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ölçeğin zihinsek ve duygusal alt 

boyutlarında ve toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre 

toplam puanda en yüksek iletişim becerisine ailesi köyde yaşayanlar sahipken en düşük 

iletişim becerisine ailesi büyükşehirde yaşayan öğrencilerin sahip olduğu 

görülmektedir. Bingöl ve Demir (2011) tarafından yapılan araştırmada elde edilen 

bulgularda yerleşim yeri değişkeni açısından öğrencilerin iletişim becerilerinin anlamlı 

farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin okudukları lise türüne göre anlamlı 

olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin iletişim becerilerinin toplam puana 

göre mesleki teknik lise mezunu olan grupta en yüksek, sağlık meslek lisesi mezunu 

olan grupta en düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bingöl ve Demir (2011) tarafından 

yapılan çalışma sonuçlarında mezun olunan lise türünün öğrencilerin iletişim becerisi 

üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Tutuk, Al ve Doğan (2002) 

tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Her iki çalışmada elde 

edilen sonuçlar bu çalışmayla paralellik göstermektedir.  

SHMYO öğrencilerinin iletişim becerilerinin ölçeğin tüm alt boyutlarında ve 

toplam puanda anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir Toplam puana bakıldığında 

iletişim becerisi en yüksek olan grubun tıbbi laboratuvar teknikleri en düşük olan grubun 

ise tıbbi görüntüleme ve sekreterlik olduğu görülmektedir. Bingöl ve Demir’in (2011) 

yaptıkları çalışmada elde edilen bulgularda branş değişkenine göre anlamlı farklılık 

olduğu sonucu elde edilmiştir. Tepeköylü vd. (2009) tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarına göre branş değişkeninin öğrencilerin iletişim becerilerini etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin tüm eğitim kademelerinde iletişimlerini olumsuz etkileyen etkenlerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin gerek bireysel gerekse çevresel nedenlerden 
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dolayı ortaya çıkan iletişim engellerinin belirlenmesi çözümü noktasında önemli 

olmaktadır. İletişimin hayattaki önemi dikkate alınarak öğrencilerin iletişim engellerini 

belirlemeye yönelik farklı düzey ve gruplarda nitel ve nicel çalışmalar yapılabilir. 

İletişimin gelişimi ve etkili olarak kullanılması için okullardaki etkinliklerin etkisini 

belirlemeye yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Braille Yazıya 

Yönelik Tutumları 
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Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Braille Yazıya Yönelik 
Tutumları 

 

Özet 

 Bu araştırmada, özel eğitim bölümü lisans öğrencilerinin Braille yazıya yönelik 

tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modeline göre 

desenlenmiştir. 567 özel eğitim bölümü lisans öğrencisi araştırma grubunu 

oluşturmuştur. Öğrencilerin 203'ü (%35,8) kız iken, 364'ü (%64,2) erkektir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Aslan, Doğuş, Okyar ve Kan (2019) tarafından 

geliştirilen Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Ölçek 18 madde ve üç faktörden (ilgi ve istek, öğrenme, inanç) 

oluşmaktadır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

istatistiksel işlemleri uygulanmıştır. Veriler cinsiyet, sınıf, bölüm ve eğitim alma 

değişkenleri bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, özel eğitim 

bölümü öğrencilerinin Braille yazıya yönelik tutumlarının genel olarak olumlu yönde 

olduğunu göstermiştir. Ek olarak özel eğitim bölümü lisans öğrencilerinin Braille yazıya 

yönelik tutumları cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

gösterirken, eğitim alma değişkeni açısından anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Araştırmanın sonunda, araştırma bulguları alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve 

uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Braille, tutum, özel eğitim. 

 

Abstract 

 In this study, it is aimed at investigating the attitudes towards Braille of the students 

studying on undergraduate special education programs. The study designed in screening 

model. The study group consists of 567 undergraduate special education students. While 

203 (35,8%) of the undergraduate students were female, 364 (64,2%) of those were 

male. In the study, The Attitude Scale Towards Braille developed by Aslan, Doğuş, 

Okyar and Kan (2019), and Personal Information Form were used as data collection 

tools. The scale composed of 18 items and 3 factors (interest and demand, learning, and 

believe). To analyze the data, t-Test and one-way ANOVA were applied. The data was 

examined in terms of gender, grade, the program of special education and attendance to 

training regarding with Braille. The findings of this study indicate that, in general, the 

attitudes towards Braille were positive. In addition, the findings showed that whereas 

the attitudes of the undergraduate special education students differ in point of gender, 

grade and the program of special education, the variable of the attendance to Braille 

training display no significant difference. The findings obtained have been discussed by 

examining related literature and suggestions have been made. 

Keywords: Braille, attitude, special education.  
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Braille (kabartma) yazı sistemi görme engelli bireyler tarafından okuma-yazma, 

öğrenme ve iletişim gibi çeşitli amaçlar için kullanılan dokunsal bir araçtır (Aslan, 

2013b; Demiryürek, 2017; Şafak, 2017a, 2017b). Mevcut görme duyularını standart 

(mürekkep) baskılı kaynakları okumada kullanamayan görme engelli bireyler Braille 

yazı sistemi ve bu yazı sistemini okuyup yazabilecekleri çeşitli araç-gereçleri kullanırlar 

(Tuncer, 2005). Kabartma alfabe olarak da bilinen Braille yazı sistemi altı noktanın 

farklı biçimlerde kabartılmasıyla elde edilmektedir. Harf ve sembolleri oluşturan her bir 

birimde yer alan altı nokta, yukarıdan aşağıya üçer, soldan sağa ikişer nokta olacak 

şekilde konumlanmaktadır. Parmak uçlarıyla okunan Braille alfabesiyle harfler, sayılar, 

matematik sembolleri, müzik notaları vb. yazılı sembol ve işaretler 

oluşturulabilmektedir (Şafak, 2017a; Tuncer, 2013). Braille yazı sisteminin okunması 

ve yazılmasında; teknolojik olmayan (örn., Braille tablet), düşük teknolojili (örn., 

Braille daktilo) ve yüksek teknolojili (örn., JAWS) yardımcı teknolojik araçlar 

bulunmaktadır (Aslan, 2016). Bu yazı sistemi, elektronik (örn., internet, e-kitap) veya 

standart baskılı kaynaklara (örn., ders kitabı) erişim imkanı sağladığından görme engelli 

bireyleri, günlük yaşamdan eğitim ve iş yaşamına kadar pek çok alanda bağımsızlaştıran 

bir öğrenme aracı olarak ifade edilebilir (Amato, 2002; Wittenstein, 1994). 

Öğretim ortamlarında dokunma yoluyla öğrenen görme engelli öğrencilere okuma 

ve yazma öğretimi Braille yazı sistemi kullanılarak yapılmaktadır (Aslan, 2013b). 

Yaşamın pek çok alanında kullanılması nedeniyle Braille okuma ve yazmanın görme 

engelli bireylerin eğitimleri için temel becerilerden biri olarak kabul edilmektedir 

(Koenig & Holbrook, 2000). Bu nedenle özel eğitim öğretmenleri ve görme engelli 

öğrencilere öğretim yapacak diğer öğretmenlerin Braille yazıyı öğretmeye ilişkin bilgi 

ve beceri kazanmaları önem arz etmektedir (Şafak, 2017a). Bu doğrultuda, görme 

engelli bireylerin eğitimine yönelik oluşturulan öğretmen yetiştirme programları 

öğretmen adaylarına temel olarak Braille okuma-yazma öğretimi konusunda bilgi ve 

beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Öğretmenlerin, Braille yazıyı etkili ve yeterli bir 

biçimde öğretebilmeleri hizmet öncesinde aldıkları eğitimin niteliğine bağlı olmakla 

beraber bu yazı sistemine yönelik tutumlarına da bağlıdır (Amato, 2002; Hung, 2008; 

Spungin, 1989; WaMunyi, 2017; Wittenstein, 1994). Braille yazıya yönelik olumlu 

tutum geliştiren öğretmenlerin Braille okuma-yazma öğretiminde daha fazla yeterlilik 

gösterdikleri ve kendilerine güven duydukları ifade edilmektedir (Amato, 2002; 

Wittenstein, 1994).  

Tutum; bireyin bir nesne, kişi, grup, kurum ya da bir etkinliğe yönelik yargılarının 

toplamıdır (Karasar, 2009). Vogel & Wanke (2016)’ye göre ise tutum bireyin somut ya 

da soyut bir nesneye yönelik tutarlı eğilimidir. Olumlu ya da olumsuz yönde olabilen 

tutum bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutu olan bir yapıyı temsil 

etmektedir (Erkuş, 2003; Karasar, 2009; Vogel & Wanke, 2016). Değişime karşı 

dirençli olan ve süreklilik arz eden tutumun insan davranışlarını belirleyen en önemli 

psikolojik özelliklerden biri olduğu varsayılmaktadır (Erkuş, 2003; Karasar, 2009). 

Buna göre tutumun, bireyin bir olguya yönelik algılarını, düşüncelerini, tercihlerini, 

duygularını ve davranışlarını etkileyen bir yapı olduğu savunulmaktadır (Vogel & 

Wanke, 2016). Bu bağlamda görme engelli öğrencilerle çalışacak öğretmenlerin Braille 

yazıya yönelik tutumlarının belirlenmesi onların Braille yazıyı öğrenirken ve öğretirken 

gösterebilecekleri davranışların açıklanmasına yardımcı olabilir. 

Yapısı gereği tutum doğrudan gözlenememesi nedeniyle insanların gözlenebilir 

davranışlarının değerlendirilmesi sonucunda kestirim yapılabilen bir özelliktir (Erkuş, 

2003). Diğer bir anlatımla insanların belirli durumlarda sergileyebileceği davranışlar 

tutumların ölçülmesi ile çıkarımda bulunulabilen bir yapıdır (Vogel & Wanke, 2016). 
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Tutumları belirlemek amacıyla bireylerin kendilerini değerlendirerek rapor etmelerine 

dayanan çeşitli veri toplama teknikleri (örn., tutum ölçeği, anket) bulunmaktadır 

(Karasar, 2009). Uluslararası alanyazında Braille yazıya yönelik tutumları belirlemek 

amacıyla yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Buna göre; görme engelli 

öğrencilerin (örn., Gadagbu & Ocloo, 2006; Lusk & Corn, 2006), ailelerin (örn., Lusk 

& Corn, 2006), toplumun (örn., Wells-Jensen, Wells-Jensen & Belknap, 2005) ve 

öğretmenlerin (örn., Argyropoulos, Katsouhs & Ehadou, 2006; Demario & Lang, 1996; 

Hung, 2008; Ponchillia & Derant, 1995; Wittenstein, 1993, 1994; Wittenstein & Amato, 

2002) Braille yazıya yönelik tutumlarının incelendiği çalışmalara rastlanmaktadır. 

Öğretmenlerin braille yazı öğretimine ilişkin tutum ve görüşlerine dayalı yapılan 

çalışmalara bakıldığında ise bu çalışmaların okuma aracı seçimi, öğretmen yetiştirme, 

Nemeth (matematik) sembolleri, yardımcı teknolojiler ve temel braille öğretimi gibi 

konuları içerdiği görülmektedir (Hung, 2008). Ulusal alanyazında Braille konusunu 

öğretim, teknoloji gibi boyutlarıyla ele alan çalışmalar (örn., Çarkacı Çakmak, 2005; 

Çentik, 2009; Haytabay Sosun & Özdemir, 2015; Özkan & Akı, 2013) bulunmasına 

karşın; Braille yazıya yönelik tutumların incelendiği araştırmalara rastlanılmamaktadır. 

Bu bakımdan Braille yazıya yönelik tutumların ölçüldüğü araştırmalara ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. Özel eğitim lisans programı öğrencilerinin Braille yazıya 

yönelik tutumlarını belirlemenin konuyla ilgili ulusal alanyazındaki boşluğun 

doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak hizmet öncesinde 

Braille yazıya yönelik tutumlarının değerlendirilmesiyle gelecekte özel eğitim 

öğretmeni olarak çalışacak öğretmenlerin Braille yazıyı öğrenme ve öğretme 

konusundaki olumlu ya da olumsuz eğilimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda bu araştırma kapsamında özel eğitim lisans programı öğrencilerinin Braille 

yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmış ve aşağıdaki araştırma sorularına 

yanıt aranmıştır: 

1. Cinsiyet değişkeni açısından, öğrencilerin Braille (Kabartma) yazıya yönelik 

tutumları farklılaşmakta mıdır? 

2. Sınıf değişkeni açısından, öğrencilerin Braille (Kabartma) yazıya yönelik 

tutumları farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğrenim görülen bölüm/program değişkeni açısından, öğrencilerin Braille 

(Kabartma) yazıya yönelik tutumları farklılaşmakta mıdır? 

4. Braille (Kabartma) yazıya ilişkin eğitim alma değişkeni açısından, öğrencilerin 

Braille (Kabartma) yazıya yönelik tutumları farklılaşmakta mıdır? 

 

Yöntem 

Özel eğitim bölümü öğrencilerinin Braille (Kabartma) yazıya yönelik tutumlarının 

incelendiği bu araştırmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama çalışmalarının genel amacı, bir grubun belirli özelliklerini 

betimlemek veya mevcut durumu var olduğu şekliyle ortaya konulması olarak 

açıklanmaktadır (Akgün, Büyüköztürk, Çakmak, Demirel ve Karadeniz, 2010; Karasar, 

2005). 

Katılımcılar 

Bu araştırmaya, üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde öğrenim gören lisans 

öğrencileri katılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde aktif öğrenim gören 567 

özel eğitim bölümü öğrencisi araştırma grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin cinsiyet, 



 

74 
 

sınıf, öğrenim görülen bölüm/program ve Braille (Kabartma) yazıya ilişkin eğitim alma 

durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 1'de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 

Katılımcılar. 

Değişkenler Kategoriler f % 

Cinsiyet 
Kız 203 35,8 

Erkek 364 64,2 

Sınıf 

1 261 46,0 

2 220 38,8 

3 39 6,9 

4 47 8,3 

Öğrenim Görülen Bölüm/Program 

Özel eğitim 

öğretmenliği 
288 50,8 

Görme engelliler 

öğretmenliği 
187 33,0 

Zihin engelliler 

öğretmenliği 
92 16,2 

Braille (Kabartma) Yazıya İlişkin Eğitim 

Alma Durumu 

Alan 276 48,7 

Almayan 291 51,3 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik 

Tutum Ölçeği” olmak üzere iki veri toplama aracı kullanılmıştır.  

Kişisel bilgi formu 

Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin cinsiyet, sınıf, öğrenim görülen 

bölüm/program ve Braille (Kabartma) yazıya ilişkin eğitim alma durumu 

değişkenlerinin tespit edilebilmesi amacıyla kullanılmıştır. 

Braille (kabartma) yazıya yönelik tutum ölçeği 

Ölçek, öğrencilerin Braille yazıya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır. Ölçek; Aslan, Doğuş, Okyar ve Kan (2019) tarafından geliştirilmiştir. 5’li 

Likert derecelemeye sahip olan ölçekte toplam 18 madde yer almaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 90, en düşük puan ise 18'dir. Ölçek "ilgi ve istek", 

"öğrenme" ve "inanç" faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik 

(iç tutarlık) katsayısı .88’dir. İlgi ve İstek faktörü için .86, öğrenme faktörü için .77 ve 

inanç faktörü için .73 güvenirlik katsayısıdır. 

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında iki farklı işlem takip edilerek; ilkinde araştırmacılar 

bizzat veri toplamış, ikincisinde ise uygulama ortamlarına ölçekleri göndermişlerdir. 

Veri toplama sürecinde, öğrencilere ölçek hakkında kısa bilgi verilerek toplanacak 

verinin sadece bilimsel amaçlar için kullanılacağı açıklamıştır. Yaklaşık üç hafta 

süresince veriler toplanmıştır. Araştırmada gönüllü olarak ölçeği doldurmak isteyen 

toplam 567 öğrenciden veri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 
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Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Değişkenler arasında farklılık olup olmadığına ilişkin veriler analiz edilirken; cinsiyet 

ve eğitim alma için “t Testi”, sınıf ve bölüm değişkenleri için ANOVA kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmanın birinci ve dördüncü araştırma sorularına ilişkin bulgular Tablo 2'de 

sunulmuştur. Buna göre, ölçekte yer alan bütün faktörler açısından öğrencilerin puan 

ortalamaları birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. t-testi kullanılarak yapılan 

istatistiksel analiz sonuçları, kız ve erkek öğrencilerin Braille yazıya yönelik tutum 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Bu 

bulgu "öğrenme" faktörü hariç diğer tüm faktörler için de farklılığı göstermektedir. 

Eğitim alma değişkeni açısından; t-testi kullanılarak yapılan istatistiksel analiz 

sonuçları, eğitim alan ve almayan öğrencilerin Braille yazıya yönelik tutum puanlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir. Bu bulgu 

"öğrenme" faktörü hariç diğer tüm faktörler için de farklılığı göstermektedir. 

Tablo 2. 

Cinsiyet ve Eğitim Alma Değişkenlerine Göre t-Testi Sonuçları. 

Değişken Faktörler Kategori N X Ss sd t p 

Cinsiyet 

İlgi ve İstek 
Kız 203 28,37 6,513 565 4,667 ,000 

Erkek 364 31,13 6,890    

Öğrenme 
Kız 203 15,99 3,518 565 1,446 ,149 

Erkek 364 16,42 3,331    

İnanç 
Kız 203 8,43 2,934 565 3,401 ,001 

Erkek 364 9,30 2,894    

Toplam 
Kız 203 61,5 10,851 565 4,215 ,000 

Erkek 364 65,8 12,046    

Eğitim 

Alma 

İlgi ve İstek 

Eğitim Alan 276 30,18 7,074 565 ,123 ,902 

Eğitim 

Almayan 
291 30,11 6,705    

Öğrenme 

Eğitim Alan 
276 15,80 3,583 565 

-

3,236 
,001 

Eğitim 

Almayan 
291 16,71 3,163    

İnanç 

Eğitim Alan 276 9,05 2,880 565 ,499 ,618 

Eğitim 

Almayan 
291 8,93 2,991    

Toplam 

Eğitim Alan 276 63,95 12,397 565 -,761 ,447 

Eğitim 

Almayan 
291 64,71 11,222    

 

Araştırmanın ikinci ve üçüncü araştırma sorularına ilişkin bulgular Tablo 3'te 

sunulmuştur. Buna göre; sınıf ve bölüm değişkenleri açsısından özel eğitim bölümü 

lisans öğrencilerinin Braille yazıya yönelik tutumlarının anlamlı farklılık gösterdiği 

söylenebilir. Tablo 3 incelendiğinde; sınıf değişkeni açısından öğrencilerin Braille 

yazıya yönelik toplam tutum puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmektedir (F(2/563)=21.685; P<.001). Bu bulgu, tüm alt 
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boyutlarda da görülmektedir. Hangi sınıflar arasında anlamlı farkın olduğunu tespit 

edebilmek amacıyla yapılan Post Hoc Testi (LSD) sonucunda; 1–2, 1–3, 3–4, 1–4, 2–3 

sınıflar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Bölüm değişkeni açısından 

öğrencilerin Braille yazıya yönelik toplam tutum puanı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (F(2/564)=7.134; P<.05). Bu bulgu, 

"ilgi ve istek" faktöründe kendini doğrularken; "inanç" ve "öğrenme" faktörlerinde 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Anlamlı farklılığın olduğu bölümler 

incelendiğinde görme engelliler öğretmenliği ile özel eğitim öğretmenliği ve görme 

engelliler öğretmenliği ile zihin engelliler öğretmenliği bölümleri arasında anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. 

Tablo 3. 

Bölüm ve Sınıf Değişkenlerine Göre ANOVA Sonuçları. 

Değişke

n 

Faktörl

er 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalama

sı 

F p Anlaml

ı 

Farklılı

k 

Sınıf 

İlgi ve 

İstek 

Gruplarara

sı 

2099,95

1 
3 699,984 

15,95

4 

,00

0 

1–2 

Gruplariçi 24701,6

05 

56

3 
43,875     

2–4 

Toplam 26801,5

56 

56

6 
      

 

Öğren

me 

Gruplarara

sı 
709,975 3 236,658 

22,79

8 

,00

0 

1–2, 1–

3 

Gruplariçi 5844,19

7 

56

3 
10,380     

1–4, 2–

3 

Toplam 6554,17

3 

56

6 
      

3–4 

İnanç 

Gruplarara

sı 
166,561 3 55,520 6,633 

,00

0 

1–2 

Gruplariçi 4712,42

3 

56

3 
8,370     

 

Toplam 4878,98

4 

56

6 
      

 

Toplam 

Gruplarara

sı 

8169,77

3 
3 2723,258 

21,68

5 

,00

0 

1–2, 1–

3, 1–4, 

Gruplariçi 70702,1

63 

56

3 
125,581   

2–4, 3–

4 

Toplam 78871,9

37 

56

6 
   

 

Bölüm 

İlgi ve 

İstek 

Gruplarara

sı 

1223,27

2 
2 611,636 

13,48

7 

,00

0 

Görme

-özel 

eğitim 

Görme

-zihin 

Gruplariçi 25578,2

83 

56

4 
45,352     

Toplam 26801,5

56 

56

6 
      

Öğren

me 

Gruplarara

sı 
18,881 2 9,440 ,815 

,44

3 
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Gruplariçi 6535,29

2 

56

4 
11,587     

- 

Toplam 6554,17

3 

56

6 
      

 

İnanç 

Gruplarara

sı 
20,406 2 10,203 1,184 

,30

7 

 

Gruplariçi 4858,57

8 

56

4 
8,614     

- 

Toplam 4878,98

4 

56

6 
      

 

 
Gruplarara

sı 

1946,12

8 
2 973,064 7,134 

,00

1 

Görme

-özel 

eğitim 

Görme

-zihin 

Toplam 
Gruplariçi 76925,8

08 

56

4 
136,393   

 
Toplam 78871,9

37 

56

6 
   

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada özel eğitim lisans programında öğrenim gören öğrencilerin 

Braille yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda betimsel 

araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre tasarlanan bu araştırmanın çalışma 

grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin özel eğitim bölümünde 

öğrenimlerine aktif olarak devam eden 567 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri Kişisel Bilgi Formu ve Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Özel eğitim lisans programı öğrencilerinin Braille yazıya 

yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, bölüm ve Braille yazıya ilişkin eğitim alma durumu 

değişkenleri bakımından değerlendirilmiştir. Buna göre araştırmadan elde edilen 

bulgular; özel eğitim lisans öğrencilerinin Braille yazıya yönelik tutumlarının eğitim 

alma durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığını, ancak cinsiyet, sınıf ve bölüm 

değişkenlerine göre tutumlarının anlamlı olarak farklılaştığını göstermiştir. Bu bölümde 

çalışmanın bulguları alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde; cinsiyet değişkenine göre özel 

eğitim lisans öğrencilerinin Braille yazıya yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Bir diğer ifadeyle, Braille yazıya ilişkin kız ve erkek öğrencilerin tutum 

puanı ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmıştır. Buna göre, kız ve 

erkek öğrencilerin tutum puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmekle 

birlikte, aynı zamanda anlamlı farklılığa da yol açmıştır. Erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere oranla daha yüksek tutum puanı ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. 

Böylelikle, tutum puanlarının erkeklerin lehine olacak şekilde daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Sonuç olarak cinsiyet değişkenin Braille yazıya yönelik tutumları yordama 

da etkili bir değişken olduğu kabul edilebilir.  

Braille yazıya ilişkin eğitim alan ve almayan öğrencilerin Braille yazıya yönelik 

tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bu durum "öğrenme" faktörü hariç diğer tüm faktörler açısından 

benzer sonuçlar vermiştir. Ancak, öğrenme faktöründe öğrencilerin tutum puan 

ortalamalarının eğitim alma değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit 



 

78 
 

edilmiştir. Eğitim almayan öğrencilerin puan ortalamalarının eğitim alan öğrencilerden 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu durum istatistiksel açından anlamlı bir 

farklılaşmaya yol açmamıştır. Argyropoulos vd. (2006) tarafından yapılan araştırmanın 

bulguları bu bulguyu destekler niteliktedir. Yapılan araştırmada, eğitim alan 

öğretmenlerin Braille ve öğretimi konusunda bilgi ve becerilerinin iyi düzeyde olmasına 

karşın görme engelli öğrencilerin Braille okuma ve yazmadaki çeşitli problemleri 

nedeniyle olumsuz tutum sergiledikleri ifade edilmektedir (Argyropoulos vd., 2006). 

Ancak alanyazında bu bulgulardan farklı olarak, Braille yazıya ilişkin alınan eğitimin 

Braille yazıya yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini ileri süren araştırmalar da 

bulunmaktadır (örn., Amato, 2002; Wittenstein & Amato, 2002). Wittenstein ve Amato 

(2002) tarafından yapılan çalışmada, Braille yazıya yönelik uygulamalı eğitimlerin 

süresi ve niteliği artırıldığında öğretmenlerin tutumları ve Braille yazı öğretimindeki 

becerilerinin de arttığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmada eğitim alan 

öğrencilerin öğrenme faktöründeki puan ortalamalarının eğitim almayanlarınkinden 

daha düşük olmasının nedeni aldıkları eğitimin süresi ve niteliği olabilir. Bu nedenle 

öğrencilerin Braille yazıya ilişkin alacakları eğitimin niteliğinin gözden geçirilmesi, 

uygulama yapabilecekleri eğitim ortamlarının oluşturulması ve eğitim sürelerinin 

artırılması yararlı sonuçlar sağlayabilir. 

Araştırmanın diğer bir bulgusu ise sınıf ve bölüm değişkenlerinin özel eğitim lisans 

öğrencilerinin Braille yazıya yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılaşmaya yol 

açtığıdır. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları 

puanların ortalamaları sınıf değişkenine göre farklılaşmıştır. Örneğin, 1 ile 2, 1 ile 3, 1 

ile 4. Sınıfların puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tutum puanı 

ortalamalarının 1–2, 1–3, 3–4, 1–4, 2–3 sınıflar arasında farklılaştığı görülmektedir. 

Aldıkları teorik ve uygulamaya dayalı derslere bağlı olarak öğrencilerin alan bilgisi ve 

deneyimlerinin yıldan yıla arttığı varsayılabilir. Bu bakımdan bu farklılığın öğrenci 

deneyimlerine bağlı olabileceği söylenebilir. Alanyazında, araştırmanın bu bulgusunu 

destekleyen bazı araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; öğretmenlerin hizmet öncesinde 

aldıkları eğitimin süresi ve niteliğine bağlı olarak alan bilgisi ve deneyimlerinin Braille 

yazıya yönelik tutumları olumlu yönde etkilediği öne sürülmüştür (Amato, 2002; 

Argyropoulos, vd. 2006; Wittenstein, 1993; Wittenstein ve Amato, 2002). 

Araştırmanın katılımcıları görme engelliler öğretmenliği, zihin engelliler 

öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği olmak üzere üç ayrı anabilim dalında 

öğrenimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrenim görülen bölüme göre 

tutum puanı ortalamalarına bakıldığında görme engelliler öğretmenliği ile özel eğitim 

öğretmenliği ve görme engelliler öğretmenliği ile zihin engelliler öğretmenliği 

bölümleri arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Görme engelliler öğretmenliği 

lisans programı, özel eğitim öğretmenliği ve zihin engelliler öğretmenliği lisans 

programlarıyla karşılaştırıldığında görme engelli öğrencilerin öğretimine yönelik daha 

fazla teorik ve uygulamalı ders aldıkları söylenebilir. Ancak beklenenin aksine, görme 

engelliler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler, diğer gruplardaki 

öğrencilere göre daha düşük puan ortalamasına sahiptirler. Braille yazı öğretiminde bazı 

problemlerin bulunması ve yardımcı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte Braille yazıya 

duyulan gereksinimin azalması gibi bir takım nedenlerden dolayı Braille yazıya yönelik 

olumsuz bir tutum sergilenebilmektedir (Argyropulos, vd. 2006; Hung, 2008). Bu 

bağlamda, görme engelliler öğretmeliği öğrencilerinin aldıkları eğitimin niteliği, aktif 

olarak Braille okuma-yazma öğretimi yapma ve yardımcı teknoloji kullanımı gibi çeşitli 

konulardaki bilgi, beceri ve deneyimlerinin Braille yazıya yönelik tutumlarını etkilediği 

söylenebilir. Bu durum ise görme engelliler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 
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öğrencilerin diğer bölümlerdeki öğrencilere kıyasla tutumlarının farklılaşmasının bir 

nedeni olarak düşünülmektedir. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler (örn., ekran okuyucular) görme engellilerin 

eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır (Aslan, 2016). Ancak bunun yanı sıra Braille yazı 

sistemi ise halen önemini koruyan bir öğrenme aracı olarak ifade edilmektedir Çakmak, 

2016; Şafak, 2017a). Braille yazı sisteminin öğretilebilmesi için ise iyi yetişmiş, nitelikli 

öğretmenlerin varlığına gereksinim duyulmaktadır (Şafak, 2017a). Bu bakımdan hizmet 

öncesinde aldıkları eğitimin niteliği öğretmenlerin kazanacakları bilgi, beceri ve 

deneyimin önemli belirleyicilerinden birisidir (Amato, 2002; Hung, 2008; Spungin, 

1989; WaMunyi, 2017). Görme engelli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin Braille yazıya 

yönelik tutumları Braille yazıyı öğrenme ve öğretme süreçlerine etki edebilmektedir 

(Amato, 2002; Hung, 2008; Wittenstein, 1994). Bu yönüyle görme engelli öğrencilere 

öğretim yapan öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet esnasında Braille yazıya ilişkin 

tutumlarının değerlendirilmesi önemli görülmektedir (Argyropoulos, vd. 2006; 

DeMario ve Lang, 1998; Hung, 2008; Ponchillia ve Durant, 1995; WaMunyi, 2017; 

Wittenstein, 1993, 1994; Wittenstein ve Amato, 2002). Yapılan çalışmalarda da sıklıkla 

öğretmenlerin Braille yazıya yönelik tutumlarının incelendiği görülmektedir (örn., 

Hung, 2008; Koenig ve Holbrook, 2000; Wittenstein, 1993). Söz konusu bu 

araştırmalarda, genel olarak Braille yazıya yönelik tutumlarını olumlu yönde olduğu 

rapor edilmiştir. Yapılan bu araştırmada da benzer şekilde özel eğitim bölümü 

öğrencilerinin Braille yazıya yönelik olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Alanyazında bu bulguyu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Hung, 2008; 

Wittenstein, 1993, 1994; Wittenstein ve Amato, 2002). Ancak bu bulgunun aksine, 

Braille yazıya ilişkin olumsuz yönde tutumların olduğu araştırmalar da bulunmaktadır 

(Argyropulos, vd. 2006; Hung, 2008). Bu bağlamda alınan eğitimin niteliği, yardımcı 

teknolojiler ve öğretim yapma gibi çeşitli koşullar tutumları etkileyebilmektedir. Sonuç 

olarak, oluşturulacak programlarda Braille okuma-yazma öğretimine ilişkin ders 

içeriklerinin gözden geçirilmesi yararlı olabilir. Buna ek olarak öğretmenlerin hizmet 

öncesi ve sırasında Braille yazıya ilişkin tutumlarının belirlenmesi Braille yazı 

konusunda ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine hizmet edebilir. 
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yenilenmiş Genel Yeterlik 
Alanlarına İlişkin Özyeterlik İnançları 

Özet 

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının 2017 yılında yenilenen öğretmenlik mesleği 

genel yeterliklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada 

betimsel araştırma modellerinden survey yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

örneklemini Batı Karadeniz’de yer alan Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören 

455 dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 328’i kadın, 127’si 

erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri MEB tarafından yayınlanan 

öğretmenlik mesleği genel yeterlik alanları çerçevesinde oluşturulan ölçek yoluyla 

toplanmıştır.Ölçekte MEB tarafından yayınlanan öğretmenlik mesleği genel 

yeterlilikleri tanımlayıcı türden 65 madde bulunmaktadır ve ölçek öğretmen 

yeterlilikleri çerçevesinde 11 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen veriler aritmetik 

ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri kapsamında hesaplanarak analiz 

edilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, öğretmen adayları kendilerini alan 

bilgisi, alan bilgisi eğitimi, mevzuat bilgisi, eğitim-öğretimi planlama, öğrenme 

ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme 

yeterlik alanlarında “Oldukça Yeterli” görmektedir. Öğretmen adayları kendilerini 

milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve 

mesleki gelişim yeterlik alanlarında ise “Çok Yeterli” görmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Özyeterlik, Öğretmen 

Adayı. 

Abstract 

The aim of this study was to determine the self-efficacy levels of prospective 

teachers regarding the general competencies of the teaching profession which was 

renewed in 2017. In this study, one of the descriptive research models, survey method 

was used. The sample of the study consists of 455 fourth grade teacher candidates 

studying at Bülent Ecevit University in the Western Black Sea. 328 of the participants 

were female and 127 were male. The data of the study were collected through the scale 

created within the framework of general competence fields of the teaching profession 

published by the Ministry of National Education. The scale consists of 65 sub-

dimensions which define the general qualifications of teaching profession published by 

the Ministry of National Education. The data were analyzed by calculating the 

arithmetic mean, standard deviation, frequency and percentage values. When the 

findings of the study are examined, teacher candidates see themselves as “Quite 

Sufficient alan in the fields of field knowledge, field knowledge education, legislation 

knowledge, planning of education and training, creating learning environments, 

managing teaching and learning process, measuring and evaluating. Pre-service teachers 

see themselves as “Very Sufficient ında in the fields of national, spiritual and universal 

values, approach to students, communication and cooperation, and personal and 

professional development competencies. 
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Teachers.  

Giriş 

Her gün milyonlarca bilginin ortaya çıktığı, insanların her geçen dakikada yeni 

bilgileri öğrendiği teknoloji çağında yaşamaktayız. Teknolojinin gelişmesi beraberinde 

bir çok  alanda yeniliği getirmiştir. Teknolojiden en çok etkilenen alanlardan biri de 

eğitimdir. Ertürk(1972) eğitimi “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı 

olarak ve istendik yönde değişim meydana getirme süreci” olarak tanımlamaktadır 

(Karabacak, 2017:4). Bireylerin eğitimindeki değişimlerin önemli kılavuzu olan 

öğretmenler ise bu süreçte oldukça önemli rol oynamaktadır. Öğretmenlerin yetiştirilme 

süreci, okullardaki eğitim faaliyetlerinin kalitesi için kilit bir süreçtir(Ataç, 2003; akt: 

Azar, 2011). Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen yeterlikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Öğretmen yetiştirme yeterlikleri yer yer değerlendirilip 

güncellenmelidir. “Öğretmenlerin belirli alanlarda birbiriyle ilişkili bilgi, beceri, tutum 

ve değerlerin bir bütün olarak görüldüğü yapılar yeterlik alanı olarak tanımlanmaktadır” 

(MEB, 2017). ““Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” öğretmenlerin kendi yetkinlik 

düzeylerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemelerinde, öğretmen adayı 

yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarını düzenlenmesinde, 

öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının 

tespit edilmesinde ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetlerin planlanmasında, 

öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde, kariyerlerini geliştirmelerinde 

ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi çalışmalarında dikkate alınacak 

temel bir referans metin olma özelliği taşımaktadır”(MEB, 2017). Bakanlık temsilcileri, 

öğretmenler, akademisyenler, müfettişler, sendika temsilcileri gibi farklı görevden çok 

sayıda kişinin katıldığı çalıştaylar düzenlenerek “Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri” 2006 yılında 2590 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir(MEB,207). 2017 yılında öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri “mesleki 

bilgi”, “mesleki beceri” ve “tutum ve değerler” olmak  üzere 3 yeterlik alanı  ve 11 alt 

boyut olarak yenilenmiştir. Öğretmen adaylarının yeterlikleri ile ilgili literatüre  

bakıldığında; Akdağ ve Walter(2005) öğretmen adaylarının mesleki yeterlik 

duygusunu, Özer ve Gelen(2008) öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkındaki görüşlerini 

değerlendirmiş, Numanoğlu ve Bayır(2009) bilgisayar bölümü öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri incelemiş, Yeşilyurt(2011) 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin algı düzeylerini 

belirlemiş, Taşgın ve Sönmez(2013) öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin 

sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini incelemiş, Aktemur 

Gürler(2017) okul öğncesi öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik algılarını 

incelemiştir. Bu çalışma literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak 2017 yılında 

yenilenen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem 

Bu çalışmada betimsel araştırma modellerinden survey(anket) yöntemi kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Çalışmanın örneklemini Batı Karadeniz’de yer alan Bülent Ecevit Üniversitesinde 

öğrenim gören 455 dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Katılımcıların 

328’i kadın, 127’si erkektir. 

Veri Toplama Araçları 
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Araştırmanın verileri “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” isimli ölçek yoluyla 

toplanmıştır. Ölçek Akbaş(2018)’ın öğretmenlere uyguladığı tezden alınmıştır.Ölçekte 

MEB tarafından yayınlanan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri tanımlayıcı türde 65 

madde bulunmaktadır ve ölçek öğretmen yeterlikleri çerçevesinde 11 alt boyuttan 

oluşmaktadır.”Mesleki Bilgi” alanı; Alan Bilgisi, Alan Bilgisi Eğitimi ve Mevzuat 

Bilgisi, “Mesleki Beceri” alanı; Eğitim Öğretimi Planlama, Öğrenme Ortamları 

Oluşturma, Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme, Ölçme ve Değerlendirme, “Tutum 

ve Değerler” alanı; Milli, Manevi ve Evrensel Değerler, Öğrenciye Yaklaşım, İletişim 

ve İş Birliği, Kişisel ve Mesleki Gelişim alt boyutlarını içermektedir. Elde edilen veriler 

aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri kapsamında hesaplanarak 

analiz edilmiştir. 

Veriler analiz edilirken aşağıdaki tablodan yararlanılmıştır. 

Tablo 1. 

Aritmetik ortalamanın yorumlanması 

Değer Aralığı Yorum 

1,00 - 1,79 “Hiç Yeterli Değilim” 

1,80 - 2,59 “Biraz Yeterliyim” 

2,60 – 3,39 “Orta Düzeyde Yeterliyim” 

3,40 – 4,19 “Oldukça Yeterliyim” 

4,20 – 5,00 “Çok Yeterliyim” 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma problemi doğrultusunda elde edilen bulgu ve yorumlar 

yer almaktadır. 

 Araştırma problemi “Öğretmen Adaylarının Yenilenmiş Öğretmenlik Mesleği 

Yeterliklerine İlişkin Puan Ortalamaları Ne Düzeydedir?” şeklindedir. Bu probleme 

ilişkin bulgular betimsel istatistiklerden frekans(f), yüzde(%), standart sapma(ss) ve 

aritmetik ortalama(X) değerlerinden faydalanılarak elde edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının alan bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları Tablo 

.2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Öğretmen adaylarının alan bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 

Tablo 2’de alan bilgisi yeterliklerine göre puan ortalamaları incelendiğinde, 

“Alanım ile ilgili konu ve kavramları analiz ederim.” maddesine ilişkin �̅�= 3,51 ve 

ss=0,75’tir. Bu ortalamaya ait değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Alanımdaki temel kuram ve yaklaşımların alanıma yansımalarını 

yorumlarım.” maddesine ilişkin X=3,44 ve ss=0,78’dir. Bu ortalamaya ait değer 

“Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Alanım ile ilgili temel bilgi ve 

veri kaynaklarını sınıflandırırım.” maddesine ilişkin X=3,40 ve ss=0,78’dir. Bu 

ortalamaya ait değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Alanıma 
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ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırırım.” maddesine ilişkin 

X=3,44 ve ss=0,79’dur. Bu ortalamaya ait değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Milli ve manevi değerlerin alanıma yansımalarını yorumlarım.” 

Maddesine ilişkin X=3,91 ve ss=0,87’dir. Bu ortalamaya ait değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Tablodaki verilere göre öğretmen 

adaylarının alan bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=3,54 ve ss=0,80 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değere göre öğretmen adayları kendilerini bu yeterlik alanında 

“Oldukça yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının alan bilgisi eğitimi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 

Tablo 3.’te verilmiştir. 

Tablo 3. 

Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Eğitimi Yeterliklerine İlişkin Puan Ortalamaları 

Alan Bilgisi 

Çok 

yeterliyim 

Oldukça 

yeterliyim 

Orta 

düzeyde 

yeterliyim 

Biraz 

yeterliyim 

Hiç 

yeterli 

değilim 

�̅� SS 

f % f % f % f % f %   

1.Alanım ile 

ilgili konu ve 

kavramları 

analiz ederim. 

42 9,2 177 38,9 214 47,0 17 3,7 5 1,1 3,51 0,75 

2.Alanımdaki 

temel kuram ve 

yaklaşımların 

alanıma 

yansımalarını 

yorumlarım. 

33 7,3 178 39,1 207 45,5 31 6,8 6 1,3 3,44 0,78 

3.Alanım ile 

ilgili temel bilgi 

ve veri 

kaynaklarını 

sınıflandırırım. 

33 7,3 176 38,7 196 43,1 43 9,5 7 1,5 3,40 0,82 

4.Alanıma 

ilişkin temel 

araştırma 

yöntem ve 

tekniklerini 

sınıflandırırım. 

37 8,1 176 98,7 200 44,0 38 8,4 4 0,9 3,44 0,79 

5.Milli ve 

manevi 

değerlerin 

alanıma 

yansımalarını 

yorumlarım. 

123 27,0 197 43,3 112 24,6 19 4,2 4 0,9 3,91 0,87 

TOPLAM  3,54 0,80 
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Alan Bilgisi Eğitimi 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyi

m 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

�̅� SS 

f % f % f % f % f %   

1.Alanımın öğretim 

programını tüm 

öğeleriyle açıklarım. 

42 9,2 11

3 

24,

8 

20

8 

45,

7 

78 17,

1 

14 3,1 3,2

0 

0,9

3 

2.Alanımın öğretim 

programını, ilgili diğer 

öğretim programları ile 

ilişkilendiririm. 

48 10,

5 

13

8 

30,

3 

19

5 

42,

9 

66 14,

5 

8 1,8 3,3

3 

0,9

1 

3.Öğrencilerin gelişim 

ve öğrenme 

özelliklerine ilişkin 

bilgimi öğretim 

süreçleri ile 

ilişkilendiririm. 

72 15,

8 

20

8 

45,

7 

13

9 

30,

5 

33 7,3 3 0,7 3,6

8 

0,8

4 

4.Alanımın öğretiminde 

kullanılabilecek farklı 

strateji, yöntem ve 

teknikleri 

karşılaştırırım. 

75 16,

5 

19

9 

43,

7 

14

8 

32,

5 

31 6,8 2 0,4 3,6

9 

0,8

4 

5.Alanımın öğretim 

süreçlerinde 

kullanılabilecek ölçme 

ve değerlendirme 

yöntemlerini 

karşılaştırırım. 

63 13,

8 

16

2 

35,

6 

18

9 

41,

5 

36 7,9 5 1,1 5,5

3 

0,8

6 
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6.Alanımın öğretiminde 

milli ve manevi 

değerlerden nasıl 

yararlanacağıma karar 

veririm. 

10

4 

22,

9 

22

6 

49,

7 

10

1 

22,

2 

21 4,6 3 0,7 3,8

9 

0,8

2 

TOPLAM  3,5

5 

0,8

6 

Tablo 3.incelendiğinde, “Alanımın öğretim programını tüm öğeleriyle 

açıklarım.” maddesine ilişkin X=3,20 ve ss=0,93’tür. Bu ortalama değer “Orta düzeyde 

yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Alanımın öğretim programını, ilgili diğer 

öğretim programları ile ilişkilendiririm.” maddesine ilişkin X=3,33 ve ss=0,91’dir. Bu 

ortalama değer “Orta düzeyde yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin 

gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgimi öğretim süreçleri ile ilişkilendiririm.” 

maddesine ilişkin X=3,68 ve ss=0,84’tür. Bu ortalama değer “Oldukça yeterliyim” 

aralığına karşılık gelmektedir. “Alanımın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, 

yöntem ve teknikleri karşılaştırırım.” maddesine ilişkin X=3,69 ve ss=0,84’tür. Bu 

ortalama değer “Oldukça yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Alanımın öğretim 

süreçlerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme yöntemlerini karşılaştırırım.” 

maddesine ilişkin X=3,53 ve ss=0,86’dır. Bu ortalama değer “Oldukça yeterliyim” 

aralığına karşılık gelmektedir. “Alanımın öğretiminde milli ve manevi değerlerden nasıl 

yararlanacağıma karar veririm.” maddesine ilişkin X= 3,89 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama 

değer “Oldukça yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının Alan 

Bilgisi Eğitimi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=3,55 ve ss=0,86’dır. Bu değer, 

öğretmen adaylarının alan bilgisi eğitimi yeterliklerinde kendilerini “Oldukça yeterli” 

gördüğünü göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının Mevzuat bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 

Tablo .4’te verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 4. 

Öğretmen adaylarının mevzuat bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 
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Mevzuat Bilgisi 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyim 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değili

m 

�̅� SS 

f % f % f % f % f %   

1.Vatandaş olarak 

bireysel hak ve 

sorumluluklarımı 

açıklarım. 

21

2 

46,

6 

15

9 

34,

9 

65 14,

3 

18 4,0 1 0,2 4,23 0,85 

2.Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının içeriğini 

açıklarım. 

72 15,

8 

10

9 

24,

0 

154 33,

8 

90 19,

8 

3

0 

6,6 3,22 1,13 

3.Atatürk’ün eğitim 

sistemimize katkılarını 

değerlendiririm. 

19

0 

41,

8 

15

7 

34,

5 

80 17,

6 

24 5,3 4 0,9 4,11 0,93 

4.Öğretmenlik 

mesleğini ilgilendiren 

mevzuatı açıklarım. 

89 19,

6 

15

0 

33,

0 

143 31,

4 

62 13,

6 

1

1 

2,4 3,53 1,02 

5.Eğitim paydaşlarının 

hak ve 

sorumluluklarını ayırt 

ederim. 

88 19,

3 

17

6 

38,

7 

143 31,

4 

41 9,0 7 1,5 3,65 0,94 

TOPLAM  3,74 0,97 

 

Tablo 4. incelendiğinde, “Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarımı 

açıklarım.” maddesine ilişkin X=4,23 ve ss=0,85’tir. Bu ortalama değer “Çok 

yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini 

açıklarım.” maddesine ilişkin X=3,22 ve ss=1,13’tür. Bu ortalama değer “Orta düzeyde 

yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını 

değerlendiririm.” maddesine ilişkin X=4,11 ve ss=0,93’tür. Bu ortalama değer 

“Oldukça yeterliyim” aralığına denk gelmektedir. “Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren 

mevzuatı açıklarım.” maddesine ilişkin X=3,53 ve ss=1,02’dir. Bu ortalama değer 

“Oldukça yeterliyim” aralığına denk gelmektedir. “Eğitim paydaşlarının hak ve 

sorumluluklarını ayırt ederim.” maddesine ilişkin X=3,65 ve ss=0,94’tür. Bu ortalama 
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değer “Oldukça yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının 

mevzuat bilgisi yeterliklerine ilişkin puan ortalaması X=3,74 ve ss=0,97’dir. Bu 

ortalama değere göre öğretmen adayları kendilerini mevzuat bilgisi yeterliklerinde 

“Oldukça yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının Eğitim- Öğretimi Planlama yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları Tablo 5.’te verilmiştir. 

Tablo 5. 

Öğretmen adaylarının eğitim-öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları 

 

 

 

 

 

Eğitim-öğretimi 

Planlama 

Çok 

Yeterliyim 

Oldukça 

Yeterliyim 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyim 

Biraz 

Yeterliyim 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

�̅� SS 

f % f % f % f % f %   

1.Planlarımı 

alanımın öğretim 

programına uyun 

olarak hazırlarım. 

130 28,6 186 40,9 112 24,6 24 5,3 3 0,7 3,91 0,89 

2.Öğretim 

sürecini çevresel 

şartları, maliyeti 

ve zamanı dikkate 

alarak planlarım. 

131 28,8 193 42,4 103 22,6 26 5,7 2 0,4 3,93 0,88 

3. Öğrencilerin 

bireysel 

farklılıklarını ve 

sosyokültürel 

özelliklerini 

dikkate alarak 

154 33,8 185 40,7 103 22,6 12 2,6 1 0,2 4,05 0,82 
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esnek öğretim 

planı hazırlarım. 

5.Öğretim 

sürecini 

planlarken milli 

ve manevi 

değerleri dikkate 

alırım. 

187 41,1 173 38,0 79 17,4 16 3,5 - - 4,16 0,83 

TOPLAM  4,01 0,85 

Tablo 5. incelendiğinde, “Planlarımı alanımın öğretim programına uygun olarak 

hazırlarım.” maddesine ilişkin X=3,91 ve ss=0,89’dur. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti 

ve zamanı dikkate alarak planlarım.” maddesine ilişkin X=3,93 ve ss=0,88’dir. Bu 

ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planı 

hazırlarım.” maddesine ilişkin X=4,05 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretim sürecini planlarken milli ve 

manevi değerleri dikkate alırım.” maddesine ilişkin X=4,16 ve ss=0,83’tür. Bu ortalama 

değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının 

eğitim-öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,01 ve ss=0,85’tir. 

Bu ortalama değere göre öğretmen adayları kendilerini eğitim-öğretimi planlama 

yeterliklerinde “Oldukça Yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının Öğrenme Ortamları Oluşturma yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları Tablo.6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 6. 

Öğretmen adaylarının öğrenme ortamları oluşturma yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları 

Öğrenme Ortamları 

Oluşturma 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

�̅� SS 
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Yeterliyi

m 

f % f % f % f % f %   

1.Sağlıklı, güvenli ve 

estetik öğrenme 

ortamları düzenlerim. 

16

3 

35,

8 

19

9 

43,

7 

79 17,

4 

11 2,4 3 0,7 4,1

1 

0,82 

2.Kazanımlara uygun 

öğretim materyalleri 

hazırlarım. 

17

3 

38,

0 

17

7 

38,

9 

88 19,

3 

11 2,4 6 1,3 4,0

9 

0,88 

3.Öğrenme 

ortamlarını 

öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını ve 

ihtiyaçlarını dikkate 

alarak hazırlarım. 

17

2 

37,

8 

17

6 

38,

7 

93 20,

4 

11 2,4 3 0,7 4,1

0 

0,85 

4.Öğrenme 

ortamlarını dersin 

kazanımlarına göre 

düzenlerim. 

15

6 

34,

3 

20

2 

44,

4 

85 18,

7 

10 2,2 2 0,4 4,0

9 

0,80 

5.Öğrencilerle etkili 

iletişim kurabileceği 

demokratik öğrenme 

ortamları hazırlarım. 

17

1 

37,

6 

19

0 

41,

8 

76 16,

7 

17 3,7 1 0,2 4,1

2 

0,83 

6.Öğrencilerin üst 

düzey bilişsel 

becerilerini geliştirici 

öğrenme ortamları 

oluştururum. 

12

8 

28,

1 

17

7 

38,

9 

12

3 

27,

0 

25 5,5 2 0,4 3,8

8 

0,89 

7.Öğrencilerin milli ve 

manevi değerleri 

içselleştirmesine 

15

3 

33,

6 

19

1 

42,

0 

89 19,

6 

18 4,0 4 0,9 4,0

3 

0,87 
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katkıda bulunacak 

öğrenme ortamları 

oluştururum. 

TOPLAM  4,0

6 

0,84 

Tablo.6 incelendiğinde, “Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları 

düzenlerim.” maddesine ilişkin X=4,11 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Kazanımlara uygun öğretim materyalleri 

hazırlarım.” maddesine ilişkin X=4,09 ve ss=0,88’dir. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlerim.” maddesine ilişkin X=4,10 ve 

ss=0,85’tir. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenlerim.” maddesine ilişkin 

X=4,09 ve ss=0,80’dir. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları 

hazırlarım.” maddesine ilişkin X=4,12 ve ss=0,83’tür. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini 

geliştirici öğrenme ortamları oluştururum.” maddesine ilişkin X=3,88 ve ss=0,89’dur. 

Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin 

milli ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda bulunacak öğrenme ortamları 

oluştururum.” maddesine ilişkin X=4,03 ve ss=0,87’dir. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenme ortamları 

oluşturma yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,06 ve ss=0,84’tür. Bu ortalama 

değere göre öğretmen adayları kendilerini öğrenme ortamları oluşturma yeterliklerinde 

“Oldukça Yeterli” görmektedir. 

 Öğretmen adaylarının Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme 

yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları Tablo .7’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 7. 

Öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme sürecini yönetme yeterliklerine ilişkin 

puan ortalamaları 
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Öğretme ve 

Öğrenme Sürecini 

Yönetme 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyim 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyim 

Biraz 

Yeterliyim 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

 
SS 

f % f % f % f % f %   

1.Alanımın eğitim 

ve öğretimi için 

gerekli olan 

becerileri 

sergilerim. 

13

7 

30,

1 

19

5 

42,9 10

5 

23,1 15 3,3 3 0,7 3,98 0,85 

2.Öğretme ve 

öğrenme 

sürecinde zamanı 

etkili kullanırım. 

12

9 

28,

4 

18

7 

41,1 11

4 

25,1 21 4,6 4 0,9 3,91 0,89 

3.Öğrencilerin 

öğrenme 

süreçlerine aktif 

katılmalarını 

sağlarım. 

16

9 

37,

1 

19

0 

41,8 83 18,2 12 2,6 1 0,2 4,12 0,81 

4.Derslerimi 

öğrencilerin 

günlük yaşamıyla 

ilişkilendiririm. 

18

5 

40,

7 

19

0 

41,8 65 14,3 13 2,9 2 0,4 4,19 0,81 

5.Öğretme ve 

öğrenme sürecini 

yürütürken, özel 

gereksinimli olan 

öğrencileri 

dikkate alırım. 

22

6 

49,

7 

17

3 

38,0 50 11,0 5 1,1 1 0,2 4,35 0,73 

6.Uygulamalarım

da, çalıştığım 

19

8 

43,

5 

19

0 

41,8 59 13,0 8 1,8 - - 4,27 0,75 
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çevrenin doğal, 

kültürel ve 

sosyoekonomik 

özelliklerini 

dikkate alırım. 

7.Öğrencilerin 

derslerde analitik 

düşünmelerine 

yönelik etkinlikler 

hazırlarım. 

10

6 

23,

3 

19

6 

43,1 12

8 

28,1 22 4,8 3 0,7 3,83 0,86 

8.Eğitim öğretim 

faaliyetlerinde 

ilgili kişi, kurum, 

kuruluş ve 

meslektaşlarım ile 

iş birliği yaparım. 

14

0 

30,

8 

17

8 

39,1 11

3 

24,8 21 4,6 3 0,7 3,94 0,89 

9.Öğretme ve 

öğrenme 

sürecinde bilgi ve 

iletişim 

teknolojilerini 

etkin olarak 

kullanırım. 

15

5 

34,

1 

19

5 

42,9 90 19,8 13 2,9 2 0,4 4,07 0,82 

10.Öğretme ve 

öğrenme 

sürecinde uygun 

strateji, yöntem ve 

teknikleri 

kullanarak etkili 

öğrenmeyi 

gerçekleştiririm. 

14

1 

31,

0 

20

6 

45,3 10

1 

22,2 6 1,3 1 0,2 4,05 0,77 
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11.Öğretme ve 

öğrenme 

sürecinde uygun 

araç, gereç ve 

materyalleri etkin 

kullanırım. 

16

7 

36,

7 

19

4 

42,6 80 17,6 12 2,6 2 0,4 4,12 0,82 

12.Sınıfta 

istenmeyen 

davranış ve 

durumlarla etkin 

ve yapıcı bir 

şekilde baş 

ederim. 

12

7 

27,

9 

18

8 

41,3 11

7 

25,7 19 4,2 4 0,9 3,91 0,88 

TOPLAM  4,06 0,82 

Tablo.7 incelendiğinde “Alanımın eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri 

sergilerim.” maddesine ilişkin X=3,98 ve ss=0,85’tir. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı 

etkin kullanırım.” maddesine ilişkin X=3,91 ve ss=0,89’dur. Bu ortalama değer 

“Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin öğrenme süreçlerine 

aktif katılımını sağlarım.” Maddesine ilişkin X=4,12 ve ss=0,81’dir. Bu ortalama değer 

“Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Derslerimi öğrencilerin günlük 

yaşamlarıyla ilişkilendiririm.” maddesine ilişkin X=4,19 ve ss=0,81’dir. Bu ortalama 

değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretme ve öğrenme 

sürecini yürütürken, özel gereksinimli olan öğrencileri dikkate alırım.” Maddesine 

ilişkin X=4,35 ve ss=0,73’tür. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Uygulamalarımda, çalıştığım çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik 

özelliklerini dikkate alırım.” maddesine ilişkin X=4,27 ve ss=0,75’tir. Bu ortalama 

değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğrencilerin derslerde analitik 

düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlarım.” maddesine ilişkin X=3,83 ve ss=0,86’dır. 

Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Eğitim 

öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve meslektaşlarım ile iş birliği 

yaparım.” maddesine ilişkin X=3,94 ve ss=0,89’dur. Bu ortalama değer “Oldukça 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanırım.” maddesine ilişkin X=4,07 ve 

ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili 

öğrenmeyi gerçekleştiririm.” maddesine ilişkin X=4,05 ve ss=0,77’dir. Bu ortalama 

değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Öğretme ve öğrenme 

sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanırım.” maddesine ilişkin X=4,12 

ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer” Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş ederim.” 
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maddesine ilişkin X=3,91 ve ss=0,88’dir. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” 

aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme sürecini 

yönetme yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,06 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama 

değere göre öğretmen adayları kendilerini öğretme ve öğrenme sürecini yönetme 

yeterliklerinde “Oldukça Yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının Ölçme ve Değerlendirme yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları Tablo.8’de verilmiştir. 

Tablo 8. 

Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 

Ölçme ve Değerlendirme 

Çok 

Yeterliyim 

Oldukça 

Yeterliyim 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyim 

Biraz 

Yeterliyim 

Hiç Yeterli 

Değilim  

SS 

f % f % f % f % f %   

1.Alanıma ve öğrencilerin 

gelişimsel özelliklerine 

uygun ölçme ve 

değerlendirme araçları 

hazırlar ve kullanırım. 

138 30,3 173 38,0 117 25,7 25 5,5 2 0,4 3,92 0,90 

2.Ölçme ve 

değerlendirmede süreç ve 

sonuç odaklı yöntemler 

kullanırım. 

133 29,2 190 41,8 105 23,1 23 5,1 4 0,9 3,93 0,89 

3.Ölçme ve değerlendirmeyi 

objektif ve adil olarak 

yaparım. 

234 51,4 155 34,1 53 11,6 11 2,4 2 0,4 4,33 0,80 

4.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre 

öğrencilere ve diğer 

paydaşlara doğru ve yapıcı 

geribildirimler veririm. 

164 36,0 197 43,3 80 17,6 11 2,4 3 0,7 4,11 0,82 

5.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre öğretme 

ve öğrenme süreçlerini 

yeniden düzenlerim. 

143 31,4 196 43,1 93 20,4 19 4,2 4 0,9 4,00 0,87 

TOPLAM  4,05 0,85 

Tablo.8 incelendiğinde, “Alanımın ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine 

uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanırım.” maddesine ilişkin 

X=3,92 ve ss=0,90’dır. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanırım.” 

maddesine ilişkin X=3,93 ve ss=0,89’dur. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” 

aralığına karşılık gelmektedir. “Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak 

yaparım.” maddesine ilişkin X=4,33 ve ss=0,80’dir. Bu ortalama değer “Çok 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre 

öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler veririm.” maddesine 

ilişkin X=4,11 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına 

karşılık gelmektedir. “Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme 

süreçlerini yeniden düzenlerim.” maddesine ilişkin X=4,00 ve ss=0,87’dir. Bu ortalama 

değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir.  Öğretmen adaylarının 
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ölçme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,05 ve ss=0,85’tir. 

Bu ortalama değere göre öğretmen adayları kendilerini ölçme ve değerlendirme 

yeterliklerinde “Oldukça Yeterli” görmektedir. 

 Öğretmen adaylarının Milli, Manevi ve Evrensel Değerler yeterliklerine 

ilişkin puan ortalamaları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. 

Öğretmen adaylarının milli, manevi ve evrensel değerler yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları 

Milli, Manevi ve 

Evrensel Değerler 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyi

m 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

 
SS 

f % f % f % f % f %   

1.Çocuk ve insan 

haklarını gözetirim. 

31

0 

68,

1 

10

8 

23,

7 

30 6,6 7 1,5 - - 4,5

8 

0,68 

2.Bireysel ve 

kültürel farklılıklara 

saygı duyarım. 

31

1 

68,

4 

11

0 

24,

2 

28 6,2 6 1,3 - - 4,5

9 

0,66 

3.Öğrencilerin milli 

ve manevi değerlere 

saygılı, evrensel 

değerlere açık 

bireyler olarak 

yetişmesine katkıda 

bulunurum. 

28

1 

61,

8 

13

3 

29,

2 

35 7,7 6 1,3 - - 4,5

1 

0,69 

4.Doğal çevre ile 

tarihsel ve kültürel 

mirasın 

korunmasına 

duyarlı davranırım. 

27

0 

59,

3 

13

0 

28,

6 

44 9,7 9 2,0 2 0,4 4,4

4 

0,78 
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TOPLAM  4,5

3 

0,70 

Tablo.9 incelendiğinde, “Çocuk ve insan haklarını gözetirim.” maddesine ilişkin 

X=4,58 ve ss=0,68’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duyarım.” maddesine ilişkin 

X=4,59 ve ss=0,66’dır. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık 

bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunurum.” maddesine ilişkin X=4,51 ve 

ss=0,69’dur. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlı davranırım.” 

maddesine ilişkin X=4,44 ve ss=0,78’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına 

karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının milli, manevi ve evrensel değerler yeterlik 

alanına ilişkin puan ortalamaları X=4,53 ve ss=0,70’dir. Bu değere göre öğretmen 

adayları kendilerini milli, manevi ve evrensel değerleri kazandırma yeterliklerinde “Çok 

Yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğrenciye yaklaşım yeterlik alanına ilişkin puan ortalamaları 

Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. 

Öğretmen adaylarının öğrenciye yaklaşım yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları 

Öğrenciye Yaklaşım 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyi

m 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

 
SS 

f % f % f % f % f %   

1.Her öğrenciye 

insan ve birey 

olarak değer 

veririm. 

32

7 

71,

9 

96 21,

1 

23 5,1 6 1,3 3 0,7 4,62 0,70 

2.Her öğrencinin 

öğrenebileceğini 

savunurum. 

30

1 

66,

2 

10

5 

23,

1 

33 7,3 11 2,4 5 1,1 4,50 0,82 

3.Öğrencilerin 

kişisel gelişimini ve 

geleceğini 

22

5 

49,

5 

15

7 

34,

5 

63 13,

8 

8 1,8 2 0,4 4,30 0,80 
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planlamalarında 

rehberlik yaparım. 

4.Tutum ve 

davranışlarımla 

rol-model olurum. 

21

5 

47,

3 

17

7 

38,

9 

54 11,

9 

7 1,5 2 0,4 4,30 0,77 

TOPLAM  4,43 0,77 

Tablo.10 incelendiğinde; “Her öğrenciye insan ve birey olarak değer veririm.” 

maddesine ilişkin X=4,62 ve ss=0,70’tir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına 

karşılık gelmektedir. “Her öğrencinin öğrenebileceğini savunurum.” maddesine ilişkin 

X=4,50 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik 

yaparım.” maddesine ilişkin X=4,30 ve ss=0,80’dir. Bu ortalama değer “Çok 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Tutum ve davranışlarımla rol-model 

olurum.” maddesine ilişkin X=4,30 ve ss=0,77’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” 

aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenciye yaklaşım yeterliklerine 

ilişkin puan ortalamaları X=4,43 ve ss=0,77’tir. Bu değere göre öğretmen adayları 

kendilerini öğrenciye yaklaşım yeterliklerinde “Çok Yeterli” görmektedir.  

Öğretmen adaylarının iletişim ve iş birliği yeterlik alanına ilişkin puan 

ortalamaları Tablo 11’ de verilmiştir. 

Tablo 11. 

Öğretmen adaylarının iletişim ve iş birliği yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları 

İletişim ve İş Birliği 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyi

m 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

 
SS 

f % f % f % f % f %   

1.Türkçeyi 

kurallarına uygun ve 

etkili bir biçimde 

kullanırım. 

20

1 

44,

2 

18

0 

39,

6 

61 13,

4 

11 2,4 2 0,4 4,2

4 

0,8

0 

2.Etkili iletişim 

yöntem ve 

tekniklerini 

20

9 

45,

9 

17

4 

38,

2 

64 14,

1 

7 1,5 1 0,2 4,2

8 

0,7

7 
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kullanmaya özen 

gösteririm. 

3.İnsan ilişkilerinde 

empati ve hoşgörüyü 

esas alırım. 

30

0 

65,

9 

12

0 

26,

4 

27 5,9 5 1,1 3 0,7 4,5

5 

0,7

1 

4.Meslektaşlarımla 

bilgi ve deneyim 

paylaşımına açık 

olurum. 

23

1 

50,

8 

16

6 

36,

5 

52 11,

4 

3 0,7 3 0,7 4,3

6 

0,7

6 

5.Eğitim öğretim 

faaliyetlerinde 

ailelerle iş birliği 

yaparım. 

19

2 

42,

2 

17

8 

39,

1 

63 13,

8 

15 3,3 7 1,5 4,1

7 

0,8

9 

6.Okul gelişimine 

yönelik faaliyetlere 

aktif olarak katılırım. 

18

8 

41,

3 

15

7 

34,

5 

89 19,

6 

16 3,5 5 1,1 4,1

1 

0,9

1 

TOPLAM  4

,28 

0

,80 

Tablo.11 incelendiğinde; “Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde 

kullanırım.” maddesine ilişkin X=4,24 ve ss=0,80’dir. Bu ortalama değer “Çok 

Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini 

kullanmaya özen gösteririm.” maddesine ilişkin X=4,28 ve ss=0,77’dir. Bu ortalama 

değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “İnsan ilişkilerinde empati ve 

hoşgörüyü esas alırım.” maddesine ilişkin X=4,55 ve ss=0,71’dir. Bu ortalama değer 

“Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Meslektaşlarımla bilgi ve deneyim 

paylaşımına açık olurum.” maddesine ilişkin X=4,36 ve ss=0,76’dır. Bu ortalama değer 

“Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Eğitim öğretim faaliyetlerinde 

ailelerle iş birliği yaparım.” maddesine ilişkin X=4,17 ve ss=0,89’dur. Bu ortalama 

değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Okul gelişimine yönelik 

faaliyetlere aktif olarak katılırım.” maddesine ilişkin X=4,11 ve ss=0,91’dir. Bu 

ortalama değer  “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen 

adaylarının iletişim ve iş birliği yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,28 ve 

ss=0,80’dir. Bu değere göre öğretmen adayları kendilerini iletişim ve iş birliği 

yeterliklerinde “Çok Yeterli” görmektedir. 

Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişim yeterlik alanına ilişkin puan 

ortalamaları Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. 
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Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişim yeterliklerine ilişkin puan 

ortalamaları 

Kişisel ve 

Mesleki 

Gelişim 

Çok 

Yeterliyi

m 

Oldukça 

Yeterliyi

m 

Orta 

Düzeyde 

Yeterliyi

m 

Biraz 

Yeterliyi

m 

Hiç 

Yeterli 

Değili

m 

 
SS 

f % f % f % f % f %   

1.Mesleğimi 

severek ve 

isteyerek 

yaparım. 

28

1 

61,

8 

11

7 

25,

7 

43 9,5 10 2,2 4 0,

9 

4,4

5 

0,8

2 

2.Paydaşlard

an gelen 

görüş ve 

önerilerden 

de 

yararlanarak 

öz 

değerlendirm

e yaparım. 

20

0 

44,

0 

18

7 

41,

1 

59 13,

0 

6 1,3 3 0,

7 

4,2

6 

0,7

8 

3.Kişisel ve 

mesleki 

yönden 

kendimi 

geliştirmeye 

yönelik 

faaliyetlerde 

bulunurum. 

21

4 

47,

0 

17

1 

37,

6 

58 12,

7 

8 1,8 4 0,

9 

4,2

8 

0,8

1 

4.Kişisel 

bakımıma ve 

sağlığıma 

31

6 

69,

5 

97 21,

3 

34 7,5 6 1,3 2 0,

4 

4,5

8 

0,7

2 
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özen 

gösteririm. 

5.Kültürel ve 

sanatsal 

etkinliklere 

katılırım. 

15

7 

34,

5 

14

2 

31,

2 

11

4 

25,

1 

32 7,0 1

0 

2,

2 

3,8

8 

1,0

3 

6.Mesleki 

etik ilkelere 

uyarak 

mesleki 

bağlılık ve 

saygınlığımı 

korurum. 

25

6 

56,

3 

13

8 

30,

3 

52 11,

4 

5 1,1 4 0,

9 

4,4

0 

0,8

0 

7.Türkiye ve 

dünya 

gündemini 

takip ederim. 

17

4 

38,

2 

16

0 

35,

2 

10

0 

22,

0 

20 4,4 1 0,

2 

4,0

6 

0,8

9 

TOPLAM  4,2

7 

0,8

3 

Tablo.12 incelendiğinde; “Mesleğimi severek ve isteyerek yaparım.” maddesine 

ilişkin X=4,45 ve ss=0,82’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık 

gelmektedir. “Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz 

değerlendirme yaparım.” maddesine ilişkin X=4,26 ve ss=0,78’dir. Bu ortalama değer 

“Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Kişisel ve mesleki yönden kendimi 

geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurum.” maddesine ilişkin X=4,28 ve 

ss=0,81’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Kişisel bakımıma ve sağlığıma özen gösteririm.” maddesine ilişkin X=4,58 ve 

ss=0,72’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılırım.” maddesine ilişkin X=3,88 ve ss=1,03’tür. 

Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. “Mesleki etik 

ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığımı korurum.” maddesine ilişkin X=4,40 ve 

ss=0,80’dir. Bu ortalama değer “Çok Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. 

“Türkiye ve dünya gündemini takip ederim.” maddesine ilişkin X=4,06 ve ss=0,89’dur. 

Bu ortalama değer “Oldukça Yeterliyim” aralığına karşılık gelmektedir. Öğretmen 

adaylarının kişisel ve mesleki yeterliklerine ilişkin puan ortalamaları X=4,27 ve 

ss=0,83’tür. Bu değere göre öğretmen adayları kendilerini kişisel ve mesleki yeterlik 

alanında “Çok yeterli” görmektedir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bulgular incelendiğinde, öğretmen adayları kendilerini alan bilgisi, alan bilgisi eğitimi, 

mevzuat bilgisi, eğitim-öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve 

öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme yeterlik alanlarında “Oldukça 

Yeterli” görmektedir. Öğretmen adayları kendilerini milli, manevi ve evrensel değerler, 

öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim yeterlik alanlarında 

ise “Çok Yeterli” gördükleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının; kurumsal, 

metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma, eğitim öğretim süreçlerini etkili şekilde 

planlama, öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütme, ölçme ve 

değerlendirmede yöntem,teknik ve araçlarını amacına uygun kullanma, alanının öğretim 

programına ve pedagojik alan bilgisine hakim olma konuları açısından kendilerini daha 

yeterli görmelerini sağlayacak, yeterliklerini artıracak öğretmen yetiştirme 

programlarına  ağırlık verilebilir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Dersine İlişkin Bilgi ve 

Düşüncelerinin İncelenmesi 

Erkan Çalışkan8,  

Özet 

 Çalışmanın temel amacı devlet okullarında yürütülen kodlama öğretimi sürecine 

yönelik öğrencilerin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesidir. Tarama modelinde 

gerçekleştirilen çalışmaya 139 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma kapsamında 

öğrencilerin kodlamaya ilişkin istek ve farkındalıkları, kodlamaya yönelik bilgi ve 

beceri düzeyleri, kodlama öğretim sürecinde kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklara 

yönelik düşünceleri incelenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda 

öğrencilerin kodlama dersini sevdikleri ve faydalarının farkında oldukları görülmüştür. 

Öğrenciler kodlamanın günlük hayatta da katkı sağlayacağını ve kodlama yapabilmek 

için algoritma bilmenin gerekli olduğunu yüksek düzeyde ifade etmişlerdir. Ayrıca 

kodlama denilince öğrencilerin akıllarına gelen ilk olgunun oyun olmadığı da ortaya 

konulmuştur. Bilgi ve beceri kapsamında öğrencilerin bir problem durumunu 

çözebilmek için algoritma oluşturabildikleri, oluşturulan algoritmadaki hataları fark 

edip düzenleyebildikleri, blok tabanlı kodlama programlarını kullanabildikleri ve 

yazılan kodları inceleyerek anlayıp sonucunu tahmin edebildikleri yüksek düzeyde ifade 

edilmiştir. Öğrenciler kodlama öğretim süreci içeriğinden ve işlenişinden oldukça 

memnundurlar. Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin başarılı olduklarını ifade ettikleri 

konulara yönelik başarı testleri geliştirilerek uygulanabilir. Böylece öğrencilerin 

kodlama konusundaki akademik başarıları da ortaya konulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Algoritma, kodlama, düşünme becerisi, problem çözme 

 

Abstract 

 The main purpose of this study is to examine the students' knowledge and thoughts 

about the coding instruction process in public schools. The study was conducted in 

survey model. One hundred and thirty nine sixth grade students participated in the study. 

Within the scope of the study, students' desire and awareness about coding, their 

knowledge and skill levels for coding, and their thoughts about the environment, 

methods and resources used in the coding instruction process were examined. After the 

data analysis, it has found that the students like the coding course and they are aware of 

the benefits of learning coding. Students stated that coding will contribute to their daily 

lives and it is necessary to know algorithms for coding. According to the results, students 

can create algorithms in order to solve a problem situation, notice and edit errors in the 

algorithm, use block-based coding programs. Students are very satisfied with the content 

and process of the coding instruction. For the future studies, algorithm and coding exams 

can be developed to test students’ academic success. 

Keywords: Algorithm, coding, thinking skills, problem solving 
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Son yıllarda tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de çocukların kodlama becerisini 

geliştirmeye yönelik önemli bir çaba gösterilmektedir. Kodlama becerisi, öğrencilerin 

kazanması ve geliştirmesi gereken 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak görülmekte ve 

ilk - orta dereceli okulların eğitim programlarında kendine yer bulmaktadır (Baz, 2018). 

Okul öncesi dönemlerden başlayıp yükseköğrenime kadara devam eden kodlama 

öğretimi sürecine öğrenciler gibi velilerin de heyecan ve istekle katılım eğilimi içinde 

oldukları görülmektedir. Bunun temel nedenleri arasında kodlama ve bilgisayar 

becerilerinin geleceğe yönelik çalışma alanlarında ekonomik ve teknolojik birçok 

etmeni barındırıyor olması da yer almaktadır (Chen, et al., 2017). Eğitimcilere göre 

kodlama öğretim sürecinin temel hedeflerinden birisi sadece teknolojiyi kullanan değil 

aynı zamanda teknolojide üretime yardımcı olan bireylerin de yetiştirilmesidir 

(Kalelioğlu, 2015). Kodlama eğitimine sadece programlamaya hazırlık biçiminde 

bakmamak gerekmektedir. Kodlama eğitimi, çocukların analitik ve yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirmekte ve problem çözme becerilerine de katkı sağlanmaktadır. 

Çocuklar sistematik düşünerek, olay ya da durumlar arasındaki ilişkileri daha rahat 

kavramaya başlarlar. Öğrencilerin matematik, öz-düzenleme, iş birliği becerilerinde ve 

sorumluluk duygularında artış gözlenmektedir. Aynı zamanda alandaki çalışmalar 

kodlama eğitimiyle öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere özgün 

çözüm yolları uyguladıklarını da belirtmektedir (Karabak & Güneş, 2013; Mıhcı Türker 

& Pala, 2018; Shin, Park & Bae, 2013). Bir başka görüşe göre de gelecek dönem 

içerisinde yerli yazılımların artması ve teknoloji çağı içerisinde bir yer edinebilmek 

adına çocuklara kodlama mantığının kazandırılması gereklidir (Aytekin, Sönmez Çakır, 

Yücel, & Kulaözlü, 2018). 

Kodlama eğitimi için bilgisayarlı ve bilgisayarsız olmak üzere farklı uygulama - 

etkinlikler yürütülmektedir (Bower & Falkner, 2015; Kalelioğlu, 2018; Kalelioğlu & 

Keskinkılıç, 2018). Bilgisayarsız kodlamada oyun kartları ve senaryo oluşturma en çok 

kullanılan yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bilgisayarlı kodlama öğretiminde ise 

çocuklara özellikle blok tabanlı uygulamalar ve robotik tasarımlar ile öğretim 

yapılmaktadır. Örgün eğitim kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet 

okullarında 5 ve 6. sınıflardaki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında 

kodlama ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır (MEB, 2018). Özel okullarda ise süreç daha 

erken dönemlerde başlamakta ve daha yoğun bir ilgi gösterilerek okulun imajına önemli 

bir katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da devlet okullarında 

yürütülen kodlama öğretimi sürecine yönelik öğrencilerin bilgi ve düşüncelerinin 

incelenmesidir.  

 

Yöntem 

Kodlama öğretimi sürecine yönelik öğrencilerin bilgi ve düşüncelerinin 

incelenmesini amaçlayan çalışma genel tarama modelinde yürütülmüştür (Karasar, 

1999). 

 

Katılımcılar 

Bir Anadolu şehir merkezinde yer alan alt sosyo-ekonomik seviye öğrenci profiline 

sahip ve kodlama-robotik çalışmaları yapılan bir devlet ortaokulunda öğrenimlerine 

devam eden 139 6. sınıf öğrencisine bir anket formu uygulanmıştır.  
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Veri Toplama Aracı 

Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan 

ve uzman görüşleriyle hazırlanan anket formu öğrencilerin kodlamaya ilişkin istek ve 

farkındalıklarını, kodlamaya yönelik bilgi ve beceri düzeylerini, kodlama öğretim 

sürecinde kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklara yönelik düşüncelerini irdeleyen beşli 

Likert tipte on beş sorudan oluşmaktadır. Uzman görüşü alındıktan sonra anket 

formundaki soruların dil kontrolleri de yapılarak farklı bir öğrenci grubuna anlaşılırlığı 

açısından pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdeleriyle beraber ilgili olduğu boyut 

altında madde madde verilmiştir. Her bir maddenin aritmetik ortalamasının alınma 

nedeni madde katılım yüzdesinin görülmesinin kolaylaştırılmasıdır.  

 

 

 

Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilere uygulanan anket formu öğrencilerin kodlama 

öğretimine yönelik istek ve farkındalıklarını, kodlamaya yönelik bilgi ve beceri 

düzeylerini, kodlama öğretim sürecinde kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklara yönelik 

düşüncelerini sorgulayan üç temel bölümden oluşmaktadır. Her bölüme ilişkin veriler 

madde aritmetik ortalaması büyükten küçüğe olacak şekilde ayrı tablolarda 

gösterilmiştir. Öğrencilerin kodlama öğretimine yönelik istek ve farkındalık boyutunda 

yer alan anket sorularına verdikleri yanıtlara ilişkin veriler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1. 

İstek ve Farkındalık Boyutunda Madde Sonuçları. 

Madde x̄ 

K
e

si
n

lik
le

 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
e
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n

lik
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K
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ılı
yo
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m

 

f / % f / % f / % f / % f / % 

Kodlama dersi problem çözme ve 

düşünme becerilerimi geliştirir. 
4.01 12 / 9 7 / 5 17 / 12 34 / 24 69 / 50 

Kodlama yapabilmek için algoritma 

mantığını kavramak gerekir. 
3.99 11 / 8 8 / 6 20 / 14 32 / 23 68 / 49 

Kodlama dersinin faydalarını bilirim. 3.88 14 / 10 11 / 8 8 / 6 51 / 37 55 / 40 

Kodlama dersini çok severim. 3.4 17 / 12 26 / 19 28 / 20 20 / 14 48 / 35 

Kodlamanın günlük hayatta ve gelecekte 

de katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
3.01 26 / 19 32 / 23 27 / 19 23 / 17 31 / 22 

Kodlama denilince aklıma gelen ilk şey 

oyundur. 
2.96 33 / 24 29 / 21 21 / 15 23 / 17 33 / 24 
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde kodlama öğretimi sürecine yönelik istek ve 

farkındalık boyutunda öğrencilerin kodlama dersini sevdikleri ve faydalarının farkında 

oldukları görülmüştür. Öğrenciler kodlama dersinin problem çözme ve düşünme 

becerilerini geliştirdiği görüşüne yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir (x̄=4.01). Aynı 

zamanda öğrenciler kodlama yapabilmek için algoritma mantığını kavramak 

gerektiğinin (x̄=3.99) ve kodlama dersinin faydalarının (x̄=3.88) farkında olduklarını 

ifade etmişlerdir. Öğrenciler kodlamanın günlük hayatta ve gelecekte de katkı 

sağlayacağını düşünmektedirler. Ayrıca kodlama denilince öğrencilerin akıllarına gelen 

ilk olgunun oyun olmadığı da ortaya konulmuştur.  

Öğrencilerin kodlama yönelik bilgi ve beceri boyutunda yer alan anket 

sorularına verdikleri yanıtlara ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 2. 

Bilgi ve Beceri Boyutunda Madde Sonuçları. 

Madde x̄ 

K
e
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n

lik
le
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f / % f / % f / % f / % f / % 

Oluşturduğum algoritmadaki hataları 

fark edip düzenleyebilirim. 
3.67 10 / 7 21 / 15 25 / 18 32 / 23 51 / 37 

Blok tabanlı (Scratch, Blockly vb.) 

uygulamaları kullanabilirim. 
3.67 10 / 7 21 / 15 25 / 18 32 / 23 51 / 37 

Başkalarının yazdığı kodları inceleyerek 

anlayabilirim. 
3.62 6 / 4 15 / 11 39 / 28 45 / 32 34 / 24 

Bir problemi çözmek için algoritma 

oluşturabilirim. 
3.42 14 / 10 25 / 18 20 / 14 49 / 35 31 / 22 

Yazılmış bir kod diziliminin sonuçlarını 

tahmin edebilirim. 
3.35 16 / 12 23 / 17 23 / 17 50 / 36 27 / 19 

 
 

Tablo 2’deki verilere göre bilgi ve beceri kapsamında öğrencilerin bir problem 

durumunu çözebilmek için algoritma oluşturabildikleri, oluşturulan algoritmadaki 

hataları fark edip düzenleyebildikleri, blok tabanlı programları kullanabildikleri ve 

yazılan kodları inceleyerek anlayıp sonucunu tahmin edebildikleri yüksek düzeyde ifade 

edilmiştir. Öğrencilerin kendi oluşturdukları algoritmadaki hataları fark edip 

düzenleyebilme (x̄=3.67) ve başkalarının yazdığı kodlara inceleyerek anlayabilme 
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(x̄=3.62) becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülürken yazılmış bir kod diziliminin 

sonuçlarını tahmin etme (x̄=3.35) becerilerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Öğrenciler blok tabanlı uygulamaları kullanma (x̄=3.67) ve bir problemi çözmek için 

algoritma oluşturma konularında kendileri yeterli görmektedirler (x̄=3.42). 

Öğrencilerin kodlama öğretim sürecinde kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklar 

boyutunda yer alan anket sorularına verdikleri yanıtlara ilişkin veriler Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Tablo 3’deki veriler incelendiğinde kodlama öğretim sürecinde 

kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklar boyutunda dersin işlenişine yönelik olarak 

öğrencilerin içeriğin düzeylerine uygun olduğunu, yeterince etkinlik yapıldığını, 

sınıflarında kodlama için yeterli araç – gereç bulunduğunu ve öğretim sürecinde 

kodlama dışındaki konulara çıkılmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin en 

yüksek katılım düzeyleri etkinlik maddelerine yöneliktir. Öğrenciler yeterince etkinlik 

yapıldığı (x̄=3.94) ve yapılan etkinliklerinde de düzeylerine uygun olduğu (x̄=3.88) 

görüşlerine yüksek düzeyde katılım göstermişler, ders dışı etkinlik yapıldığı görüşüne 

ise katılmamışlardır. Öğrencilere göre sınıflarında kodlama için yeterli araç – gereç 

bulunmaktadır (x̄=3.55). 

 

 

 

 

 
 
 

Tablo 3. 

Ortam, Yöntem ve Kaynak Boyutunda Madde Sonuçları. 

Madde x̄ 
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f / % f / % f / % f / % f / % 

Kodlama dersinde yeterince etkinlik 

yapılıyor. 
3,94 8 / 6 13 / 9 14 / 10 48 / 35 56 / 40 

Dersin içeriği ortaokul düzeyine 

uygundur. 
3,88 11 / 8 11 / 8 18 / 13 43 / 31 56 / 40 

Sınıfımızda kodlama için yeterli araç 

gereç bulunmaktadır. 
3,55 8 / 6 19 / 14 40 / 29 33 / 24 39 / 28 

Ders içerisinde kodlama dışında konular 

işleniyor. 
2,66 40 / 29 28 / 20 30 / 22 21 / 15 20 / 14 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaya konulan bulgular doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin kodlamaya 

yönelik isteklerinin ve bilinçlerinin üst düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrenciler 
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kodlama öğretim süreci içeriğinden ve işlenişinden oldukça memnundurlar. 

Öğrencilerin kodlama dersini sevdikleri ve faydalarının farkında oldukları görülmüştür. 

Baz’a (2018) göre de kodlama eğitimi, başarı hedefi olan çocuklar için ilgi çekicidir. 

Kong, Chiu ve Lai’nin (2018) çalışmasında da öğrencilerin programlamaya yönelik 

tutumlarının olumlu olduğundan bahsedilmektedir. Benzer biçimde Göksoy ve 

Yılmaz’ın (2018) çalışmasındaki öğrencilerin tamamı kodlamanın eğlenceli ve 

yaratıcılığı geliştiren bir ders olduğu görüşündedir. Başka bir çalışmadaki (Kasalak, 

2017) öğrencilerin de kodlama etkinliklerini eğlenceli, ilgi çekici ve kişisel gelişimleri 

açısından olumlu buldukları görülmüştür. Öğrenciler kodlama dersinin problem çözme 

ve düşünme becerilerini geliştirdiği görüşüne yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. 

Aynı zamanda öğrenciler kodlama yapabilmek için algoritma mantığını kavramak 

gerektiğinin ve kodlama dersinin faydalarının farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 

bulgu Mıhcı Türker ve Pala (2018) çalışmasındaki öğrenci görüşleriyle uyumludur. Bir 

diğer çalışmaya katılan öğrenciler de kodlamanın farklı düşünme ve problem çözüm 

becerilerini geliştirmede faydalı olduğunu belirtmişlerdir (Göksoy & Yılmaz, 2018). 

Çalışmaya katılan öğrenciler Göksoy ve Yılmaz’ın (2018) çalışmasındaki öğrenciler 

gibi kodlamanın günlük hayatta ve gelecekte de katkı sağlayacağını düşünmektedirler. 

Bilgi ve beceri boyutunda öğrencilerin bir problem durumunu çözebilmek için 

algoritma oluşturabildikleri, oluşturulan algoritmadaki hataları fark edip 

düzenleyebildikleri, blok tabanlı programları kullanabildikleri ve yazılan kodları 

inceleyerek anlayıp sonucunu tahmin edebildikleri yüksek düzeyde ifade edilmiştir. Baz 

(2018) da kodlama eğitimine katılan çocukların karşılaştıkları problemlere çözüm 

üretebildikleri, yaptıkları hataları çözebildikleri ve sonuçlarını değerlendirebildiklerinin 

alandaki çalışmalarda ortaya konulduğunu ifade etmektedir. Benzer biçim de Pila, 

Aladé, Sheehan, Lauricella ve Wartella (2019) bahsedilen beceriler çerçevesinde yer 

alan sıralama ve koşul gibi birçok kodlama becerisinin beş yaşındaki çocuklar tarafından 

bile kolaylıkla öğrenilebildiğini ifade etmektedirler. Scratch ve Blockly gibi blok tabanlı 

programların kullanım kolaylığından dolayı öğrenciler tarafından rahatlıkla 

kullanılabildiği söylenebilir. Programlama açısından bakıldığında Ersoy, Madran ve 

Gülbahar’a (2011) göre bir programcının başarılı bir program geliştirebilmesi adına 

çözüm için iyi bir algoritma geliştirmesi, daha sonra o algoritmaya yönelik kodları 

yazması, olası hataları düzeltmesi ve en sonunda ürünü ortaya çıkarması gerekmektedir. 

Çalışmaya katılan öğrenciler bu becerilere yönelik yüksek düzeyde katılım 

gösterdiklerinden iyi birer programcı olma potansiyeline sahip oldukları söylenebilir. 

Göksoy ve Yılmaz’ın (2018) çalışmasına katılan öğrenciler kodlama derslerinde 

kendilerini başarılı ve yetenekli görmekte, bilgisayar programlama problemleri ile 

karşılaştıklarında çözebileceklerini düşünmektedirler.  

Ersoy vd.’ne (2011) göre programlama dili derslerinde başarıyı etkileyen temel 

etmenler ilgi, tutum, karmaşıklık ve öğretim yöntem-teknikleridir. Kodlama 

öğretiminde de benzer etmenler sürecin başarısı açısından rol oynamaktadır. 

Öğrencilerin kodlamaya yönelik ilgi ve olumlu tutumlarının yüksek olduğundan ve 

kendilerini süreçte başarılı hissettiklerinden bahsedilmişti. Diğer etmen açısından 

öğretim yöntem kodlama öğretim sürecinde kullanılan ortam, yöntem ve kaynaklar 

boyutunda dersin işlenişine yönelik olarak öğrencilerin içeriğin düzeylerine uygun 

olduğunu, yeterince etkinlik yapıldığını, sınıflarında kodlama için yeterli araç – gereç 

bulunduğunu ve öğretim sürecinde kodlama dışındaki konulara çıkılmadığını ifade 

ettikleri görülmüştür. Göksoy ve Yılmaz’ın (2018) çalışmasına katılan öğrencilerin 

tamamı da öğretmenlerin kodlama dersini çok iyi anlattıklarını ve oldukça yardımcı 

olduklarını söylemişlerdir. Ceylan ve Gündoğdu (2018) kodlama öğretimi için bilişim 
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teknolojisi sınıf alt yapısının iyi olması ve her öğrenciye bir bilgisayar düşmesi 

gerektiğinden bahsetmektedir. Öğrenci görüşleri dikkate alındığında bahsi geçen 

araştırmalardaki okulların bilişim altyapılarının iyi durumda olduğu söylenebilir. 

Çalışma genelinde öğrencilerin kodlama konusunda ilgili ve başarılı hissettikleri 

söylenebilir. Gelecek çalışmalarda öğrencilerin başarılı olduklarını ifade ettikleri; 

algoritma oluşturma, oluşturulmuş algoritmadaki hataları fark etme ve düzeltme, yazılan 

kodları inceleme ve sonucunu tahmin etme konularında başarı testleri geliştirilerek 

uygulanabilir. Böylece öğrencilerin kodlama konusundaki akademik başarıları da ortaya 

konulabilir.  
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Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri ile Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Becerileri Algı Düzeylerinin İncelenmesi 

Ali Cin9, Tuğba Yanpar Yelken10 

 

Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri ile Sınıf içi Lider Öğretmenlik 
Becerileri Algı Düzeylerinin İncelenmesi 

 

   

Özet 

Ülkelerin kalkınması inovatif düşünen, yenilikçi ve girişimci bireylerle 

gerçekleşmektedir. Bu bireyleri yetiştiren öğretmenlerin inovatif düşünebilen, yenilikçi 

ve girişimci olmaları ve öğrencilerinin yenilikçi olmalarında onlara rehber olabilecek 

lider öğretmenler olmaları gerekmektedir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan 

bu araştırmada öğretmenlerin yenilikçilik ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin yenilikçilik 

düzeylerinin ve sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeylerinin yüksek düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler; yenilikçi öğretmenin özelliklerini gelişime ve 

değişime açık, teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, yenilikleri takip eden, üst düzey 

düşünme becerisine sahip, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan, öğrencilerine 

rehberlik eden ve iletişim ve işbirliğine açık şeklinde ifade etmiştir.  Lider öğretmenin 

özelliklerini öğrencilerini öğrenmeye motive eden, öğrencilerine rehber olan, 

öğrencilerine örnek olan, gelişime ve değişime açık, teknolojiye hakim ve aktif öğrenme 

ortamı sağlayan şeklinde ifade etmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yenilikçilik 

düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeyleri arasında pozitif, yüksek 

ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, yenilikçilik, sınıf içi lider öğretmenlik becerileri 

 

Abstract 

 The development of countries takes place with innovative, innovative and 

entrepreneurial individuals. Teachers who train these individuals need to be innovative 

thinkers, innovators and entrepreneurs, and they need to be leading teachers who can 

guide their students to be innovative. In this research, which is a descriptive study in the 

survey model, it was aimed to determine the perception levels of teachers' leadership 

and classroom teaching skills. In the research, it was determined that the teachers' level 

of innovation and their perception of leadership skills in classroom were high. Teachers; 

innovative teacher characteristics are open to change and change, effective use of 

technology, research, innovations, high-level thinking skills, using different teaching 

methods and techniques, guiding students and open to communication and cooperation. 

Teachers; the leader teacher expressed his characteristics as motivating his students to 

learn, guiding his students, model, being open to development and change, master of 

technology and providing an active learning environment. As a result of the research, it 
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was determined that there is a positive, high and meaningful relationship between the 

teachers' level of innovation and their perception of leadership skills in classroom. 

Keywords: Teacher, innovation, classroom leadership 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

İletişim ve teknoloji devrimi sonucu olan yaşadığımız bilgi çağında yenilikçilik her 

alanda anahtar rol oynamaya başlamıştır. Yenilikçilik, teknolojiyle birlikte kalkınmanın 

anahtar rolü haline gelmiş (Işık, 2013) ülkelerin gelişmişliklerinde önemli rol oynamaya 

başlamıştır (Elçi, 2007). Ülkeler, hem bireysel hem örgütsel hem de toplumsal açıdan 

ileride olmanın ve gelişmenin kilit rolü olan inovasyonu (Çetin ve Bülbül, 2017) 

politikalarının merkezine almıştır. Özellikle Güney Kore, Finlandiya, Singapur gibi; 

gelişmiş ülkeleri yakalama konusunda önemli mesafeler katetmiş ülkelerin ekonomi ve 

toplum politikalarının merkezine inovasyonu yerleştirdiği görülmektedir (Elçi, 2007). 

Latince olan “innovatus” kavramından türeyen inovasyon, dilimize “yenileşim” 

olarak girmiştir. Yenilikçilik ise “yenilikçi olma durumu” olarak ifade edilmektedir 

(TDK, 2005). Yenilikçilik, bir bireyin veya bir grubun yeni bir fikri nispeten diğer birey 

ya da gruba göre erken benimseme derecesidir (Rogers, 1995) Yenilikçilik kavramı; 

yaratıcılık, orijinallik, değişim ve gelişim gibi kavramlarla ifade edilmektedir 

(Kocasaraç, 2018). Yenilikçiliğin özünde ihtiyaçların karşılanabilmesi için bir değişim 

başlatma çabası yer alır. Yenilikçiliğin amacının; daha önce çözülmemiş sorunlara 

çözüm üretmek, karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek, var olan ürün ya da hizmetleri 

daha güzel, nitelikli ve kullanışlı hale getirmek olduğu söylenebilir (Konokman, Yokuş 

ve Yanpar Yelken, 2016). Yenilikçilik, yeniliğin kendisinden çok yenliğin sonucunu, 

değişim ve farklılaşmaya bağlı ekonomik ve toplumsal bir sistemi ifade etmektedir 

(Elçi, 2007). 

Eğitim ve yenilikçilik birbirleriyle etkileşim halindedir. Başarılı inavosyon için 

insanın yaratıcılığına, bilgisine, becerisine ve keşfedilen ve geliştirilen yeteneğine 

ihtiyaç vardır ve bu da eğitimle geliştirilmektedir (Looney, 2009). Eğitim yolu ile 

bireylerin yenilikçilik becerileri, yenilikçiliğe karşı olumlu tutumları geliştirilebilir 

(Yılmaz Öztürk ve Summak, 2014). Eğitim ile yenilikler, yerel ve kültürel şartlara 

uygun bir biçimde transfer edebilir, mevcut yaklaşımlar geliştirilebilir, hızlandırılabilir 

ve yenilikçi fikirler işe koşulabilir (Demir Başaran ve Keleş, 2015).  

Ülkelerin eğitim alanındaki başarıları ile inovasyon alanındaki başarıları arasında 

sıkı bir bağ bulunmaktadır. 2019 Bloomberg İnovasyon Endeksi incelendiğinde ilk 

sıralarda yer alan Güney Kore, Almanya, Finlandiya, Singapur gibi ülkelerin eğitim ligi 

kabul edilen PISA sınav sonuçlarında da benzer başarıyı yakaladığı görülmektedir 

(Demircioğlu, Yavuz Konokman ve Akay, 2016).  



 

114 
 

21. yüzyılın yenilikçi dünyasının talepleriyle başa çıkabilmek için insanların temel 

yeterliklerden daha fazlasına sahip olmaları gerekmektedir. 21. yüzyılın bireyleri, 

eleştirel düşünerek bilgisini ve becerisini nasıl kullanacağını, bilgiyi yeni durumlara 

nasıl uygulayacağını, bilgiyi analiz etmesini, yeni fikirleri anlamayı, iletişim kurmayı, 

işbirliği yapmayı, problem çözmeyi, teknolojiyi etkili kullanabilmeyi ve inovatif 

düşünebilmeyi öğrenmesi gerekmektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2002). 

Rogers (2003) 21. yüzyıl bireylerinin ihtiyaç duydukları bilgiye her koşulda ulaşabilen, 

problem çözebilen, aktif iletişim sağlayabilen, yeniliklere açık bireyler olması 

gerektiğini belirtmiştir (Akt. Korucu ve Olpak, 2015).  

Yenilikçi bireylerin yetişmesinde onlara rehberlik edecek öğretmenlerin yenilikçi 

olması gerekmektedir. Yenilikçi bir öğretmen olmadan, yenilikçi bir neslin doğuşunu 

beklemek zordur. Öğretmenler, öğrencilerin aralarındaki yenilikçi kültürün 

geliştirilmesinde etkilidir (Othman, 2016). Yenilikçilik, normal düşünme çerçevesi 

dışında sıra dışı düşünme ya da eylemler gerektirmektedir. Bu bağlamda inovatif kültür 

yaratma girişimini hareket ettirmekteki çekirdek becerilerden birisi de liderlik 

becerisidir (Othman, 2016). Lider öğretmen, oluşturduğu okul iklimiyle öğrencilerinin 

yenilikçi olmalarında onlara destek olur (Peterson ve Deal, 1998). Bu bağlamda 

öğretmenlerin yenilikçi olması ve öğrencilerine yenilikçi olma yolunda liderlik etmesi 

önem arz etmektedir.  

Öğretmenlerinin yenilikçilikleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeylerinin araştırılmasının amaçlandığı bu çalışmada, araştırma soruları aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. 

1. Öğretmenlerinin yenilikçilik özellikleri ne düzeydedir ve çeşitli değişkenlere 

(cinsiyet, kıdem, öğrenim düzeyi, çalışılan öğretim kademesi) göre farklılık 

göstermekte midir? 

2. Öğretmenlerinin yenilikçi öğretmen özellikleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

3. Öğretmenlerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ne düzeydedir ve çeşitli 

değişkenlere (cinsiyet, kıdem, öğrenim düzeyi, çalışılan öğretim kademesi) göre 

farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmenlerin lider öğretmen özellikleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

5. Öğretmenlerinin yenilikçilik düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik düzeyleri 

arasında ilişki var mıdır? 

Yöntem 

Öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeylerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, tarama (survey) modelinde 

betimsel bir çalışmadır. Tarama araştırmaları; geniş kitlelerin görüşlerini ve özelliklerini 

betimlemeyi hedefleyen çalışmalardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz 

ve Demirel, 2016). Bu araştırmada, ölçekler ve açık uçlu sorular yoluyla öğretmenlerin 

görüşleri alınmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Mersin ili Tarsus ilçesinde yer alan ilkokul ve ortaokullarda 

çalışmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise basit seçkisiz 

örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 396 öğretmen oluşturmaktadır. Basit seçkisiz 

örnekleme tekniğinde her birimin örnekleme girme olasılığı eşit ve birbirinden 

bağımsızdır (Erkuş, 2013). Öğretmenlerin 226’sı (%57.1) kadın, 170’i (%42.9’u) 

erkektir. Öğretmenlerin 196’sı (%49.5) ilkokul kademesinde, 200’ü (%50.5) ortaokul 

kademesinde çalışmakta ve 379’u (%95.7) lisans düzeyi öğrenime, 17’si (%4.3) 

lisansüstü öğrenim düzeyine sahiptir. Kıdem yılı olarak öğretmenlerin 141’i (%35.6) 1-
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10 yıl arası kıdem yılına, 181’i (%45.7) 11-20 yıl arası kıdem yılına, 74’ü (%18.7) 21 

yıl ve üstü kıdem yılına sahiptir.  

Veri Toplama Araçları 

Yenilikçi Öğretmen Özellikleri Ölçeği: Kocasaraç (2018) tarafından geliştirilen 

ölçek, 4 alt boyuttan ve 53 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları: Yeniliklere 

Açık Öğretmen (1-29.sorular), Bilişim Teknolojilerine Açık Öğretmen (30-41.sorular), 

Öğrenmeye Açık Öğretmen (42-47.sorular) ve Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen 

(48-53.sorular) şeklindedir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin birinci faktör olan Yeniliklere 

Açık Öğretmen faktörüne ait güvenirlik katsayısı .94, ikinci faktör olan Bilişim 

Teknolojilerine Açık Öğretmen faktörüne ait güvenirlik katsayısı .89, üçüncü faktör 

olan Öğrenmeye Açık Öğretmen faktörüne ait güvenirlik katsayısı .82,  dördüncü faktör 

olan Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen faktörüne ait güvenirlik katsayısı .78 ve 

ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır.  

Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği: Gülbahar (2017) tarafından 

geliştirilen ölçek, 4 alt boyuttan ve 38 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları: 

Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma/Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme (1-12.sorular), 

Öğrencileri Geliştirme/Öğrencilere Rehberlik (13-23.sorular), Öğrencileri Etkileme 

(24-31.sorular) ve Etkili Öğretim (32-38.sorular) şeklindedir. Ölçeğin güvenirliğine 

ilişkin birinci faktör olan Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma/Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme 

faktörüne ait güvenirlik katsayısı .92, ikinci faktör olan Öğrencileri 

Geliştirme/Öğrencilere Rehberlik faktörüne ait güvenirlik katsayısı .91, üçüncü faktör 

olan Öğrencileri Etkileme faktörüne ait güvenirlik katsayısı .91,  dördüncü faktör olan 

Etkili Öğretim faktörüne ait güvenirlik katsayısı .89 ve ölçeğin geneline ait güvenirlik 

katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır.  

Açık Uçlu Sorular: Alanyazın ve ölçek maddeleri dikkate alınarak öğretmelerin 

yenilikçi öğretmen özellikleri ve lider öğretmenlik özelliklerine yönelik görüşlerini 

belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 2 adet açık uçlu soru geliştirilmiştir. 

Geliştirilen sorular eğitim programları ve öğretimi alanında uzman olan 6 uzmanın 

görüşüne sunulmuştur. Uzman dönütleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak 

açık uçlu soru formlarına son hali verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada nicel verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı, nitel verilerin 

analizinde QDA Miner Lite programı kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde hangi 

istatiksel yöntemlerin kullanılacağını belirlemek için öncelikle bağımsız değişkenin, 

bağımlı değişkeninin her bir alt kategorisinde normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. 

Bu amaçla “Kolmogorov-Smirnov Tek Örneklem Testi (KS)”, çarpıklık ve basıklık 

değerleri ve ortalama, ortanca ve tepe değeri incelenmiştir. Veri setinde çarpıklık ve 

basıklık değerleri sırasıyla çarpıklığın ve basıklığın standart hatasına bölündüğünde 

çıkan değer +3 ile -3 aralığında ise ve ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirlerine 

yakınsa normal dağıldığı kabul edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin her bir alt boyutu ve 

ölçeklerin geneli için standart sapma, ortalama ve alınan en düşük ve en yüksek puan 

betimsel istatiksel olarak sunulmuştur. Tüm ölçekten ve ölçeğin faktörlerinden elde 

edilen puanlar; tüm ölçeğin ve faktörlerin orta puan değerlerinin üstünde yer alması 

durumunda öğretmenlerinin düzeylerinin yüksek olduğu kanısına, altında yer alması 

durumunda öğretmenlerinin düzeylerinin düşük olduğu kanısına varılmıştır. 

Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden içerik 

analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu amaçla öncelikle öğretmenlerin cevapları QDA 
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Miner Lite programına aktarılmıştır. Program aracılığı ile elde edilen veriler kodlara 

ayrılmış ve belirlenen kodlara yönelik kod tanımları oluşturulmuştur. Kodlayıcı 

güvenirliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmacı ve 

uzman tarafından yapılan kodlamaların güvenirliğini belirlemek amacıyla Miles ve 

Huberman’ın (1994) formülü (Görüş Birliği) / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı ) x 100 

kullanılarak güvenirlik hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda birinci açık uçlu soru 

için 0,86; ikinci açık uçlu soru için 0,82 güvenirlik belirlenmiştir. 

Bulgular 

Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeylerine Yönelik Elde Edilen Bulgular 

“Öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri nasıldır?” sorusunun analizinde betimsel 

istatistikler kullanılmıştır. Sonuçlara ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. 

Öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen Özellikleri Ölçeğinden Aldıkları Puanlara 

İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Tablo 1 incelendiğinde ölçeğin alt boyutlarından ve tüm ölçekten elde edilen ortalama 

puanların, alt boyutlardan ve tüm ölçekten elde edilebilecek orta puan değerinden 

yüksek olduğu görülmektedir.   

 “Öğretmenlerin yenilikçilik özellikleri cinsiyet, çalışılan öğretim kademesi, 

mesleki kıdem yılı ve öğrenim düzeyine göre değişmekte midir?” sorusuna ilişkin 

bulgular aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 2. 

Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney 

U Testi Sonuçları. 

Tablo 2’de verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri; Yeniliklere Açık Öğretmen (p=0,435, p>0.05), Bilişim Teknolojilerine Açık 

Madde Ölçek Boyutları N �̅� Ss Min. Max. 

1-29 Yeniliklere Açık Öğretmen 396 127,76 12,6 73 145 

30-41 Bilişim Teknolojilerine Açık 

Öğretmen 

396 54,20 5,3 20 60 

42-47 Öğrenmeye Açık Öğretmen 396 26,43 3,6 10 30 

48-53 Gelişime ve İşbirliğine Açık 

Öğretmen 

396 23,13 4,6 9 30 

1-53 Tüm Ölçek 396 231,53 23,31 115 265 

 Cinsiyet N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney 

U 

P 

Yeniliklere Açık Kadın 226 202,39 45740,00 3153,000 0,435 

Öğretmen Erkek 170 193,33 32866,00   

Bilişim 

Teknolojilerine Açık 

Öğretmen 

Kadın 

Erkek 

226 

170 

198,32 

198,74 

44819,50 

33786,50 

3051,500 0,970 

Öğrenmeye Açık 

Öğretmen 

Kadın 

Erkek 

226 

170 

195,11 

203,00 

44095,50 

34510,50 

3183,000 0,492 

Tüm Ölçek Kadın 

Erkek 

226 

170 

199,62 

197,01 

45113,50 

33492,50 

3058,000 0,823 
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Öğretmen (p=0,970, p>0.05), Öğrenmeye Açık Öğretmen (p=0,492, p>0.05) ve ölçeğin 

genelinde (p=0,823, p>0.05) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

 

 

 

Tablo 3. 

Öğretmenlerinin Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen Düzeylerinin Cinsiyete Göre 

İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Analiz Sonuçları. 

Tablo 3’de verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri, Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen alt boyutunda cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p=0,901, p>0.05). 

Tablo 4. 

Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin Öğretim Kademesi Değişkenine Göre Mann 

Whitney U Testi Sonuçları. 

Tablo 4’te verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri; Yeniliklere Açık Öğretmen (p=0,000, p<0.05), Bilişim Teknolojilerine Açık 

Öğretmen (p=0,000, p<0.05), Öğrenmeye Açık Öğretmen (p=0,000, p<0.05) ve ölçeğin 

genelinde (p=0000, p>0.05) çalışılan öğretim kademesi değişkenine göre ilkokul 

kademesinde çalışan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 5. 

Öğretmenlerinin Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen Düzeylerinin Öğretim 

Kademesi Değişkenine Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Analiz Sonuçları. 

 Cinsiyet N �̅� ss t p 

Gelişime ve İşbirliğine Erkek 226 23,1062 4,65210 -

0,124 

0,901 

Açık Öğretmen Kadın 170 23,1647 4,60087   

                                                                         Toplam           396 

 Öğretim 

Kademesi 

N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney U 

P 

Yeniliklere Açık  İlkokul 196 221,54 43422,00 15084,000 0,000 

Öğretmen Ortaokul 200 175,92 35184,00   

Bilişim 

Teknolojilerine 

Açık Öğretmen 

İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

218,65 

178,75 

42856,00 

35750,00 

15650,000 0,000 

Öğrenmeye Açık 

Öğretmen 

İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

219,22 

178,19 

42968,00 

35638,00 

15538,000 0,000 

Tüm Ölçek İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

220,03 

177,40 

43125,50 

35480,50 

15380,500 0,000 

 Öğretim 

Kademesi 

N �̅� ss t p 
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Tablo 5’te verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri, Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen alt boyutunda çalışılan öğretim 

kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p=0,266, p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. 
Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin Kıdem Değişkenine İlişkin Kruskal Wallis 

Testi Sonuçları. 

Gelişime ve 

İşbirliğine 

İlkokul 196 23,3929 4,50569 1,115 0,266 

Açık Öğretmen Ortaokul 200 22,8750 4,73513   

     Toplam                                                                                     396 

 Kıdem N Sıra 

Ort. 

Sd 𝑿𝟐 p Mann-

Whitney 

U 

Yeniliklere Açık 

Öğretmen 

 

1.1-10 

yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

174,98 

198,98 

242,15 

2 

 

16,736 0,000* 3>1 

2>1 

Bilişim 

Teknolojilerine  

Açık Öğretmen 

 

1.1-10 

yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

 

184,52 

199,19 

223,45 

2 5,694 0,058  

Öğrenmeye Açık 

Öğretmen 

 

 

1.1-10 

yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

170,06 

207,75 

230,06 

2 15,859 0,000* 2>1 

3>1 

Tüm Ölçek 

 

 

 

1.1-10 

yıl 

2.11-20 

yıl 

141 

181 

74 

176,55 

200,61 

235,16 

2 12,845 0,002* 3>1 

3>2 



 

119 
 

Tablo 6’da verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri; Yeniliklere Açık Öğretmen (p=0,000, p<0.05), Öğrenmeye Açık Öğretmen 

(p=0,000, p<0.05) ve ölçeğin genelinde (p=0,002, p<0.05) kıdem yılı değişkenine göre 

anlamlı farklılık gözlenmiştir. Mann-Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalar 

sonunda oluşan farkların mesleki kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin lehine olduğu 

görülmektedir. Bilişim Teknolojilerine Açık Öğretmen alt boyutunda (p=0,058, p>0.05) 

kıdem yılı değişkenine göre anlamlı farklılık gözlenmemiştir.  

Tablo 7. 

Öğretmenlerinin Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen Düzeylerinin Kıdem Yılı 

Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans (Anova) Testi Sonuçları. 

Tablo 7’de verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri, Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen alt boyutunda çalışılan kıdem yılı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p=0,304, p>0.05). 

Tablo 8. 

Öğretmenlerinin Yenilikçilik Düzeylerinin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Mann 

Whitney U Testi Sonuçları. 

Tablo 8’de verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri; Yeniliklere Açık Öğretmen (p=0,882, p>0.05), Bilişim Teknolojilerine Açık 

Öğretmen (p=0,711, p>0.05), Öğrenmeye Açık Öğretmen (p=0,933, p>0.05) ve ölçeğin 

genelinde (p=0,723, p>0.05) öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir. 

Tablo 9. 

Öğretmenlerinin Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen Düzeylerinin Öğrenim 

Durumu Değişkenine Göre İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Analiz Sonuçları. 

3.21 yıl 

ve üstü 

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ort. 

F p 

Gelişime ve İşbirliğine 

Açık Öğretmen 

Gruplararası 

Grupiçi 

Toplam 

51,063 2 25,532 1,195 0,304 

8396,109 393 21,364   

8447,172 395    

 Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney 

U 

P 

Yeniliklere Açık 

Öğretmen 

Lisans 379 198,32 75163,00 3153,000 0,882 

Lisansüstü 17 202,53 3443,00   

Bilişim Teknolojilerine 

Açık Öğretmen 

Lisans 

Lisansüstü         

379 

17 

198,05 

208,50 

75061,50 

3544,50 

3051,500 0,711 

Öğrenmeye Açık 

Öğretmen 

Lisans 

Lisansüstü     

379 

17 

198,40 

200,76 

75193,00 

3413,00 

3183,000 0,933 

Tüm Ölçek Lisans 

Lisansüstü 

379 

17 

198,07 

208,12 

75068,00 

3538,00 

3058,000 0,723 

 Öğrenim 

Durumu 

N �̅� ss t p 

Gelişime ve 

İşbirliğine 

Lisans 379 23,0897 4,60416 -0,845 0,399 

Açık Öğretmen Lisansüstü 17 24,0588 5,11701   

 Toplam 396     



 

120 
 

Tablo 9’da verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Yenilikçi Öğretmen 

Özellikleri, Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen alt boyutunda çalışılan öğrenim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p=0,399, p>0.05). 

Tablo 10. 

Öğretmenlerinin “Size göre yenilikçi öğretmen özellikleri nelerdir?” maddesine 

verdikleri cevapların temalandırılmış frekans ve yüzde değerleri (N=43) 

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenler; yenilikçi öğretmen özelliklerini gelişime 

ve değişime açık, teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, yenilikleri takip eden, üst düzey 

düşünme becerisine sahip, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan, öğrencilerine 

rehberlik eden ve iletişim ve işbirliğine açık şeklinde ifade etmiştir.  

Öğretmenlerin Sınıf Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Düzeylerine Yönelik 

Elde Edilen Bulgular 

“Öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeyleri nasıldır?” 

sorusunun analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Sonuçlara ilişkin bulgular 

Tablo 11’de sunulmuştur.  

 

 

Tablo 11. 
Öğretmenlerin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinden Aldıkları 

Puanlara İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Tablo 11 incelendiğinde ölçeğin alt boyutlarından ve tüm ölçekten elde edilen 

ortalama puanların, alt boyutlardan ve tüm ölçekten elde edilebilecek orta puan 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir.   

 “Öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algıları cinsiyet, çalışılan 

öğretim kademesi, mesleki kıdem yılı ve öğrenim düzeyine göre değişmekte midir?” 

sorusuna ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Tablo 12. 

Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Beceri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine 

Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

                          Kod Frekans Yüzde 

Gelişime ve Değişime Açık 31 % 36.5 

Teknolojiyi Etkin Kullanan 15 % 17.6 

Araştıran 12 % 14.1 

Yenilikleri Takip Eden 8 % 9.4 

Üst Düzey Düşünme Becerisine 

Sahip 

6 % 7.1 

Farklı Öğretim Yöntem ve 

Tekniklerini Kullanan 

6 % 7.1 

 Öğrencilerine Rehberlik Eden 4 % 4.7 

 İletişim ve İşbirliğine Açık 3 % 3.5 

 Toplam 85 % 100 

 Cinsiyet N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney U 

P 



 

121 
 

Tablo 12’de verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Beceri Algıları; Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma (p=0,423, p>0.05), 

Öğrencileri Geliştirme (p=0,200, p>0.05), Öğrencileri Etkileme (p=0,079, p>0.05) ve 

ölçeğin genelinde (p=0,149, p>0.05) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Etkili Öğretim alt boyutunda cinsiyet değişkenine göre kadın 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir (p=0,014, p<0.05). 

Tablo 13. 

Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Beceri Düzeylerinin Öğretim Kademesi 

Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

M

adde 

Ölçek 

Boyutları 

N �̅� S

s 

M

in. 

M

ax. 

1-

12 

Olum

lu Sınıf 

Atmosferi 

Yaratma 

3

96 

56

,47 

4,

97 

2

9 

6

0 

13-

23 

Öğren

cileri 

Geliştirme 

3

96 

48

,90 

6,

47 

2

1 

5

5 

24-

31 

Öğren

cileri 

Etkileme 

3

96 

37

,32 

3,

92 

1

5 

4

0 

32-

38 

Etkili 

Öğretim 

3

96 

32

,24 

3,

80 

1

3 

3

5 

1-

38 

Tüm 

Ölçek 

3

96 

17

4,95 

1

7,46 

7

9 

1

90 

Olumlu Sınıf  Kadın 226 202,36 45732,50 18338,500 0,423 

Atmosferi 

Yaratma 

Erkek 170 193,37 32873,50   

Öğrencileri 

Geliştirme 

Kadın 

Erkek 

226 

170 

204,80 

190,12 

46285,00 

32321,00 

17786,000 0,200 

Öğrencileri 

Etkileme 

Kadın 

Erkek 

226 

170 

206,76 

187,52 

46728,00 

31878,00 

17343,000 0,079 

Etkili Öğretim Kadın 

Erkek 

226 

170 

210,22 

182,92 

47510,00 

31096,00 

16561,000 0,014* 

Tüm Ölçek Kadın 

Erkek 

226 

170 

205,65 

188,99 

46478,00 

32128,00 

17593,000 0,149 

 Öğretim 

Kademesi 

N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney U 

P 

Olumlu Sınıf  İlkokul 196 222,08 43527,00 14979,000 0,000* 

Atmosferi 

Yaratma 

Ortaokul 200 175,40 35079,00   

Öğrencileri 

Geliştirme 

İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

219,40 

178,02 

43002,50 

35603,50 

15503,500 0,000* 

Öğrencileri 

Etkileme 

İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

215,39 

181,95 

42215,50 

36390,50 

16290,500 0,002* 

Etkili 

Öğretim 

İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

224,28 

173,24 

43958,00 

34648,00 

14548,000 0,000* 

Tüm Ölçek İlkokul 

Ortaokul 

196 

200 

223,78 

173,72 

43861,50 

34744,50 

14644,500 0,000* 
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Tablo 13’te verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Beceri Algıları; Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma (p=0,000, p<0.05), 

Öğrencileri Geliştirme (p=0,000, p<0.05), Öğrencileri Etkileme (p=0,002, p<0.05), 

Etkili Öğretim (p=0,000, p<0.05) ve ölçeğin genelinde (p=0,000, p<0.05) çalışılan 

öğretim kademesi değişkenine göre ilkokul kademesinde çalışan öğretmenler lehine 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 14. 
Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Düzeylerinin Kıdem Yılı 

Değişkenine İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

 Kıdem 

Yılı 

N Sıra 

Ort. 

Sd 𝑿𝟐 p Mann-

Whitney U 

Olumlu Sınıf 

Atmosferi 

Yaratma 

1.1-10 yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

177,20 

203,20 

227,59 

 

2 10,707 0,005* 2>1 

3>1 

Öğrencileri 

Geliştirme 

 

1.1-10 yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

 

181,47 

196,56 

235,71 

 

2 11,326 0,003* 3>1 

3>2 

Öğrencileri 

Etkileme 

 

1.1-10 yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

177,86 

202,35 

228,41 

 

2 11,072 0,004* 3>1 

Etkili Öğretim 

 

1.1-10 yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

 

175,50 

205,86 

224,30 

 

2 11,201 0,004* 2>1 

3>1 

Tüm Ölçek 

 

 

 

1.1-10 yıl 

2.11-20 

yıl 

3.21 yıl 

ve üstü 

141 

181 

74 

 

174,16 

200,75 

239,37 

 

2 16,054 0,000* 2>1 

3>1 

3>2 
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Tablo 14’te verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Beceri Algıları; Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma (p=0,005, p<0.05), 

Öğrencileri Geliştirme (p=0,003, p<0.05), Öğrencileri Etkileme (p=0,004, p<0.05), 

Etkili Öğretim (p=0,004, p<0.05) ve ölçeğin genelinde (p=0,000, p<0.05) kıdem yılı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Mann-Whitney U testi ile yapılan 

çoklu karşılaştırmalar sonunda oluşan farkların mesleki kıdem yılı fazla olan 

öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir.  

Tablo 15. 

Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Beceri Düzeylerinin Öğrenim 

Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

Tablo 15’te verilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Beceri Algıları; Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma (p=0,931, p>0.05), 

Öğrencileri Geliştirme (p=0,968, p>0.05), Öğrencileri Etkileme (p=0,203, p>0.05), 

Etkili Öğretim (p=0,269, p>0.05) ve ölçeğin genelinde (p=0,464, p>0.05) öğrenim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 

 

Tablo 16. 

Öğretmenlerinin “Sınıf içi lider öğretmen özellikleri nelerdir?” maddesine 

verdikleri cevapların temalandırılmış frekans ve yüzde değerleri (N=36) 

 Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ort. 

Sıraların 

Toplamı 

Mann 

Whitney 

U 

P 

Olumlu Sınıf  Lisans 379 198,60 75270,00 3183,000 0,931 

Atmosferi Yaratma Lisansüstü 17 196,24 3336,00   

Öğrencileri Geliştirme Lisans 

Lisansüstü         

379 

17 

198,55 

197,41 

75250,00 

3356,00 

3203,000 0,968 

Öğrencileri Etkileme Lisans 

Lisansüstü     

379 

17 

199,96 

165,91 

75785,50 

2820,50 

2667,500 0,203 

Etkili Öğretim Lisans 

Lisansüstü 

379 

17 

199,78 

169,85 

75718,50 

2887,50 

2734,500 0,269 

Tüm Ölçek Lisans 

Lisansüstü 

379 

17 

199,39 

178,74 

75567,50 

3038,50 

2885,500 0,464 

                          Kod Frekans Yüzde 

Öğrencilerini Öğrenmeye Motive 

Eden 

17 % 27.4 

Öğrencilerine Rehber Olan 12 % 19.4 

Öğrencilerine Örnek Olan 9 % 14.5 

Gelişime Açık 9 % 14.5 

Demokratik 6 % 9.7 

 Teknolojiye Hâkim 5 % 8.1 

 Aktif Öğrenme Ortamı Sağlayan 4 % 6.4 

 Toplam 62 % 100 
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Tablo 16 incelendiğinde öğretmenler; lider öğretmen özelliklerini öğrencilerini 

öğrenmeye motive eden, öğrencilerine rehber olan, öğrencilerine örnek olan, gelişime 

ve değişime açık, teknolojiye hakim ve aktif öğrenme ortamı sağlayan şeklinde ifade 

etmiştir.  

Öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeyi arasındaki ilişkiye yönelik bulgular 

Tablo 17. 
Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri ile Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algıları 

Arasındaki İlişkinin Durumuna Yönelik Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi 

Sonuçları.  

Tablo 17 incelendiğinde öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri ile sınıf içi lider 

öğretmenlik becerileri algı düzeyi %80 düzeyinde pozitif yönlü, yüksek ve anlamlı bir 

ilişki olduğu bulunmuştur (r= .803, p< 0.01).   

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulguları incelendiğinde; öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Alt boyutlar olan Yeniliklere Açık Öğretmen, Bilişim 

Teknolojilerine Açık Öğretmen, Öğrenmeye Açık Öğretmen ve Gelişime ve İşbirliğine 

Açık Öğretmen ile ölçeğin genelinde öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucuna benzer olarak Kaya’nın (2017) 

çalışmasında öğretmenlerin çoğunluğunun yüksek düzeyde yenilikçi olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucuna farklı olarak alanyazında Yalçın İncik ve Yanpar 

Yelken (2011) aday öğretmenlerle yürüttükleri çalışmasında öğretmen adaylarının 

ortalama bir yenilikçilik düzeyine sahip olduğunu belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin yenilikçilikleri cinsiyete göre incelendiğinde ölçeğin genelinde ve 

alt boyutlarında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Alanyazında benzer olarak 

Adıgüzel, Kaya, Balay ve Göçen (2014) ve Rogers (2003)’in çalışmasında 

öğretmenlerin bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermemiştir. Alanyazında araştırma sonucundan farklı olarak Işık ve Türkmendağ’ın 

(2016) çalışmasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre değişime daha çok direnç 

gösterdiği saptanmıştır.  

Öğretim kademesine göre öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri incelendiğinde 

Yeniliklere Açık Öğretmen, Bilişim Teknolojilerine Açık Öğretmen, Öğrenmeye Açık 

Öğretmen ile ölçeğin genelinde ilkokul kademesinde çalışan öğretmenler lehine anlamlı 

bir farklılık olduğu saptanmıştır. Gelişime ve İşbirliğine Açık Öğretmen alt boyutunda 

herhangi bir anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Araştırma sonucundan farklı olarak 

Demir Başaran ve Keleş (2015) çalışmasında öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri 

çalıştıkları öğretim kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.   

Öğretmenlerin yenilikçilikleri kıdem yılına göre incelendiğinde Yeniliklere Açık 

Öğretmen, Öğrenmeye Açık Öğretmen ve ölçeğin genelinde kıdem yılı yüksek olan 

öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Demir Başaran ve Keleş’in 

(2015) çalışmasında araştırma sonucundan farklı olarak öğretmenlerin yenilikçilik 

düzeyleri kıdem yılına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.  

 Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı 

Düzeyi 

Yenilikçilik Düzeyi r .803 

p .000 

N 396 
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Öğretmenlerin yenilikçilikleri öğrenim durumlarına göre incelendiğinde ölçeğin 

genelinde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Alanyazında 

araştırma sonucuna paralel olarak Çetin ve Bülbül’ün (2017) çalışmasında okul 

yöneticilerinin yenilikçilik düzeyleri öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemiştir.  

Açık uçlu sorudan elde edilen bulguda öğretmenler; yenilikçi öğretmen özelliklerini 

gelişime ve değişime açık, teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, yenilikleri takip eden, 

üst düzey düşünme becerisine sahip, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan, 

öğrencilerine rehberlik eden ve iletişim ve işbirliğine açık şeklinde ifade etmiştir. 

Akgün’ün (2017) çalışmasında akademisyenler; inovasyonu sıra dışı ve farklı olma, 

yaratıcılık, değişim, yeni fikir, ilk olma ve keşfetme olarak tanımlamışlardır. 

Yenilikçiliği ise; yenilikleri destekleme, kabul etme ve kullanma, özgün bakış açısına 

sahip olma, yenilikleri takip etme, teknolojiyi kullanma, yaratıcı olma ve yeni fikirler 

ortaya atma olarak tanımlamışlardır. Çakmak, Budak ve Kayabaşı (2018) lisansüstü 

öğrenim gören öğrencilerle yürüttüğü çalışmasında öğrenciler; yenilikçi öğretmeni 

teknolojiyi kullanan, kendini geliştiren, yeniliklere açık, öğrencilerini motive eden, 

meslektaşlarıyla işbirliğinde olan, öğrenci merkezli düşünen ve öğrencilerine rehber 

olan şeklinde tanımlamışlardır.  

Öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algılarının yüksek düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Alt boyutlar olan Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma/Sınıf İçi 

İlişkileri Geliştirme, Öğrencileri Geliştirme/Öğrencilere Rehberlik, Öğrencileri 

Etkileme ve Etkili Öğretim ile ölçeğin genelinde öğretmenlerin lider öğretmenlik 

becerileri algı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Alanyazında benzer 

olarak Canlı’nın (2011) çalışmasında öğretmenlerin liderlik rollerine ilişkin algılarının 

yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Öğretmenlerin sınıf içi liderlik becerileri algıları cinsiyete göre incelendiğinde 

Etkili Öğretim alt boyutunda kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

saptanmıştır. Alanyaznda Beycioğlu ve Aslan’ın (2012) çalışmasında öğretmenlerin 

liderlik rollerine ilişkin beklentilerinde kadın öğretmenler lehine anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. Aynı çalışmada öğretmenler, liderlik rollerine ilişkin algılarında cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.  

Öğretmenlerin sınıf içi liderlik becerileri algıları çalıştıkları öğretim kademesine 

göre incelendiğinde Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma/Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme, 

Öğrencileri Geliştirme/Öğrencilere Rehberlik, Öğrencileri Etkileme ve Etkili Öğretim 

alt boyutlarında ve ölçeğin genelinde ilkokul kademesinde çalışan öğretmenlerin lehine 

anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Alanyazında araştırma sonucundan farklı 

olarak Güllü ve Arslan’ın (2009) çalışmasında öğretmenlerin liderlik stillerinde 

çalıştıkları öğretim kademesinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmamıştır.  

Öğretmenlerin sınıf içi liderlik becerileri algıları kıdem yılına göre incelendiğinde 

Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma/Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme, Öğrencileri 

Geliştirme/Öğrencilere Rehberlik, Öğrencileri Etkileme ve Etkili Öğretim alt 

boyutlarında ve ölçeğin genelinde kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin lehine anlamlı 

farklılık belirlenmiştir. Alanyazında araştırma sonucundan farklı olarak Güllü ve Arslan 

(2009) çalışmasında öğretmenlerin liderlik stillerinde mesleki kıdem yılı, anlamlı bir 

farklılık olarak saptanmamıştır. Teyfur’un (2017) çalışmasında öğretmenlerin liderlik 

beklenti düzeyleri mesleki kıdem yıllarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. 

Öğretmenlerin sınıf içi liderlik becerileri algıları öğrenim durumlarına göre 

incelendiğinde ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 
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belirlenmemiştir. Kaya (2016) öğretmenlerle yürüttüğü çalışmasında öğretmenlerin 

liderlik yeterlikleri öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği ifade 

edilmiştir. 

Açık uçlu sorudan elde edilen bulguda öğretmenler; lider öğretmen özelliklerini 

öğrencilerini öğrenmeye motive eden, öğrencilerine rehber olan, öğrencilerine örnek 

olan, gelişime ve değişime açık, teknolojiye hakim ve aktif öğrenme ortamı sağlayan 

şeklinde ifade etmiştir. Balyer’in (2016) çalışmasında öğretmenler; lider öğretmenlerin 

okuldaki faaliyetlerde etkin rol aldıklarını, meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde 

olduklarını, değişim sürecine katılım sağladıklarını, çevresindekileri etkilediklerini ve 

çevresindekilere güven verdiklerini ifade etmiştir. Can’ın (2007) çalışmasında 

öğretmenler;  lider öğretmeni mesleki dayanışmaya önem veren, öğrencilerini 

öğrenmeye motive eden, iletişim becerisini arttırmak isteyen, takım çalışmalarında 

uyumlu ve aktif öğretim yöntemlerinin arayışı içinde olan şeklinde tanımlamıştır.   

Öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeyleri arasında pozitif yönlü, yüksek ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri arttıkça sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı 

düzeylerinin de arttığı söylenebilir.  

Ulaşılan sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin yenilikçilik 

düzeyleri ile sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeylerinin yüksek olduğu, 

öğretmenlerin yenilikçilik ve sınıf içi lider öğretmenlik algı düzeylerinde çalışılan 

öğretim kademesinin ve kıdem yılının belirleyici olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

yenilikçilikleri ile sınıf içi lider öğretmenlik algı becerileri arasında pozitif, anlamlı ve 

yüksek bir düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamında Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından öğretmenlerin yenilikçilik özelliklerini ve liderlik becerilerini 

geliştirmelerine olanak sağlayacak hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi önerilebilir.  
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Üniversitelerin Hazırlık Sınıfı İngilizce Dersi 

“Paraphrasing” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; üniversite hazırlık sınıfı programında yer alan İngilizce Dil 

Farkındalığı-3 (Dilbilgisi-3) dersi kapsamında verilen “Paraphrasing (İngilizce 

cümlenin farklı yöntemlerle yeniden ifade edilmesi) ünitesinin kazanımlarına ulaşma 

düzeyinin değerlendirmektir. Bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Abdullah Gül 

Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı eğitimi gören 105 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından farklı soru türlerinin olduğu bir 

başarı testi hazırlanmıştır. Bu çerçevede kapsam geçerliliğini sağlamak için ünitedeki 

altı kazanım dikkate alınarak bir belirtke tablosu hazırlanmıştır. 15 maddelik nihai 

başarı testinin güvenirlik kat sayısı (KR 20) .62, ortalama güçlüğü .58, ortalama ayırt 

ediciliği .33 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde her bir kazanıma ve üniteye ilişkin 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda her bir kazanıma ulaşma düzeyi şu şekildedir: “Verilen cümlede geçen 

kelimenin İngilizce tanımını seçebilme” ile ilgili olarak %52.22, “Verilen cümlede 

geçen kelimenin eş anlamlısını seçebilme” ile ilgili olarak %84.44, “Cümle içerisindeki 

tamlamada geçen tamlamanın altını çizebilme” ile ilgili olarak %64.44, “Etken bir 

cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürebilme” ile ilgili olarak %52.22, “Başka bir 

formda verilmiş olan kelimeyi ayırt edebilme” ile ilgili olarak %80.00 ve “Verilen bir 

soru cümlesini aktarım cümlesine dönüştürebilme” ile ilgili olarak %60.00.  Ayrıca 

üniteye ilişkin ortalama başarı düzeyinin ise %65.55 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, hazırlık sınıfı, İngilizce, dilbilgisi, 

kazanım.  
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate achievement level of “Paraphrasing” unit 

taught within the content of Language Awareness-3 (Grammar) course given at a state 

university’s preparatory class. Descriptive survey method is used for this study. The 

study group consists of 105 preparatory class students studying at Abdullah Gul 

University in 2018-2019 academic year. As data collection tool, an achievement test 

that includes different types of questions is prepared by researchers. During the 

preparation of data collection tool, table of specifications including six outcomes of the 

unit is prepared in order to increase content validity. The 15-item achievement test has 

a reliability coefficient of .62; the average difficulty is .58 and the average 

discrimination is .33. In the analyzing data, frequencies, percentages and average scores 

concerning each outcome and the whole unit are calculated. According to the results, 

achievement level of the first outcome which is “finding the definition of a given word” 

is found to be 52.22%. As for the second outcome which is “finding the synonym of a 

given word” is found to be 84.44%. The results showed that achievement level of the 

third outcome which focuses on “finding the noun phrase and detecting the head noun” 

is found to be 64.44%. The achievement level belonging to fifth outcome which is 

“finding the word which belongs to a different word class” is found to be 80.00%. 

Achievement level of the last outcome of the unit which concerns “reporting a given 

question” is found to be 60.00%. When we examine the overall achievement level 

regarding above mentioned six outcomes, it is found to be 65.55%.  

Key Words: Curriculum evaluation, preparatory class, English, grammar, achievement.  

 

Giriş 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte 

hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası 

ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı 

etkilemeye devam edecektir (MEB, 2006: 5). Bilginin ve teknolojik gelişmelerin arttığı, 

artan bu teknolojik gelişmelerin bireyler ya da ülkeler arasında paylaşılmaya çalışıldığı 

günümüzde, iletişim biçimi ve derecesi oldukça önemlidir. İletişimin en önemli aracı 

ise dildir. Başta anadili olmak üzere bireylerin bir ya da daha fazla yabancı dili bilmeleri 

dünya ile entegre olmanın temel koşullarından biri haline gelmiştir. Yabancı dil olarak 

da günümüzde İngilizce küresel bir dil olarak görülmektedir.   

Ülkemizde İngilizce, örgün eğitimin hemen her basamağında öğretilen önemli 

derslerden birisidir. İngilizce öğretiminde ve öğreniminde başarıyı yakalamanın 

anahtarlarından birisi de uygulanmakta olan programların etkinliği ve yeterliğidir. Bu 

bağlamda, uygulanmakta olan bir programın belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaştığının 

belirlenmesi için program değerlendirme çalışmaları önem arz etmektedir. Bu 

çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, programların değerlendirilmesine ve 

geliştirilmesine ışık tutmaktadır. Program değerlendirme çalışmalarına bakıldığında bu 

amaca hizmet eden farklı yaklaşım, yöntem ve tekniklerin olduğu görülmektedir 

(Demirel, 2015; Erden, 1998; Ertürk,1984).  Ertürk’e (1984) göre eğitim programlarının 

değerlendirilmesinde, 1) yetişek tasarısına bakarak, 2) ortama bakarak, 3) başarıya 
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bakarak, 4) erişiye bakarak, 5) öğrenmeye bakarak, 6) ürüne bakarak program 

değerlendirme yaklaşımları kullanılabilmektedir. Başarıya bakarak yapılan 

değerlendirme, yapılan sınavlarda öğrencilerin elde ettiği başarıya, yani kazandığı 

davranışlara bakılarak yapılır. (Ertürk, 1984).   

Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme süreci işletilirken, 4 temel beceri 

olarak da bilinen okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin tamamının göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu durum, her bir becerinin farklı testler veya 

ölçme araçlarıyla değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, yabancı 

dil öğretmenleri kapsayıcı ve çok boyutlu testler veya ölçme araçları kullanırken 

öğrencilerinin bulundukları dil seviyesi ve öğrenme biçimleri gibi birtakım faktörleri 

göz önünde bulundurmalıdırlar (Dönder, Elaldı ve Özkaya, 2012).   

Her ne kadar yabancı dil öğretiminde 4 temel beceri esas alınsa da özellikle kelime 

bilgisi ve dil bilgisi gibi tamamlayıcı unsurların öğretiminin önemi de göz ardı 

edilmemelidir. Gerek ana dil gerekse yabancı dilin en önemli işlevi iletişimdir ve 

dilbilgisi kurallarına iyi derecede vakıf olmak iletişimin etkili ve amaca uygun 

gerçekleşmesini kolaylaştırıcı bir etkendir. İncirci ve Parmaksız’a (2016) göre yazılı ve 

sözlü iletişim türlerinin doğru ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

dilbilgisi kuralları birer araç görevi görmektedir. Bu araçların doğru öğrenilmesi ve 

kullanılması iletişimdeki başarıyı artıracaktır. Bu durum yabancı dil öğretiminde 

dilbilgisi kurallarının öğretimini ölçebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının 

önemini vurgulamaktadır.  

Başarı testleri uygulanmakta olan programların değerlendirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden biridir. Özellikle de öğrencilerin yoğun bir İngilizce eğitimi aldıkları her 

seviyedeki hazırlık sınıfı eğitiminde programın etkinliğinin değerlendirilmesi 

eğitimciler için oldukça önemlidir. Bilindiği üzere, Hazırlık Sınıfı eğitimi boyunca 

İngilizcenin dört temel becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile 

birlikte dilbilgisi kurallarının da öğretilmesi söz konusudur. Bu nedenle, uygulanan 

programın öğrencilere İngilizce dilbilgisi kurallarını etkili bir şekilde kazandırabilmesi 

beklenmektedir. İngilizce hazırlık sınıflarında işlenen ünitelerden biri de “Language 

Awareness-3 (Dil Farkındalığı-3)” dersi kapsamındaki “Paraphrasing” dir.  

Paraphrasing ünitesinin içeriği incelendiğinde; “Kelime Anlam Bilgisi”, “Eş 

Anlamlı Kelimelerin Kullanımı”, “Kelimelerin İşlevsel Türü”, “Etken ve Edilgen 

Yapıların Kullanımı”, “Tamlamalardaki Tamlananın Tespiti” ve “Soru Cümlelerinin 

Aktarımı” olmak üzere 6 kazanımı içerdiği görülmüştür. Dolayısıyla, bu araştırma, 

hazırlık sınıflarındaki İngilizce dersi içeriğinde yer alan “Paraphrasing” ünitesi ile ilgili 

kazanım düzeyinin belirlenmesi gereksiniminden doğmuştur.   

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı; üniversite hazırlık sınıfı programında yer alan 

İngilizce Dil Farkındalığı-3 (Dilbilgisi-3) dersi kapsamında verilen “Paraphrasing 

(İngilizce cümlenin farklı yöntemlerle yeniden ifade edilmesi) ünitesinin kazanımlarına 

ulaşma düzeyini değerlendirmektir.   Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır:  

1) “Verilen cümlede geçen kelimenin İngilizce tanımını seçer” kazanımına 

ulaşma düzeyi nasıldır? 
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2) “Verilen cümlede geçen kelimenin eş anlamlısını seçer” kazanımına ulaşma 

düzeyi nasıldır? 

3) “Cümle içerisindeki tamlamada geçen tamlamanın altını çizer” kazanımına 

ulaşma düzeyi nasıldır? 

4) “Etken bir cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürür” kazanımına ulaşma düzeyi 

nasıldır? 

5) “Başka bir formda verilmiş olan kelimeyi ayırt eder” kazanımına ulaşma 

düzeyi nasıldır? 

6) “Verilen bir soru cümlesini aktarım cümlesine dönüştürür” kazanımına 

ulaşma düzeyi nasıldır? 

 

Yöntem 

Bu başlık altında araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin 

analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırma Deseni 

Bu çalışmada tarama (betimsel) modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar verilen 

bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk, 2009). 

Karasar (2011) betimsel modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak tanımlamaktadır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Abdullah Gül 

Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfında eğitim gören 105 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından farklı soru 

türlerinin olduğu bir başarı testi hazırlanmıştır. Başarı testleri geliştirilirken testin 

kapsam ve yapı geçerliği ile güvenirliğine ilişkin değerler büyük önem arz etmektedir. 

Kapsam geçerliği başarı testlerini geliştirmede çıkış noktasını oluşturmaktadır (Demir, 

Kızılay ve Bektaş, 2016). Bu çerçevede ünitedeki altı kazanım dikkate alınarak bir 

belirtke tablosu hazırlanmış ve bu tablo dikkate alınarak 30 maddelik bir soru havuzu 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda; oluşturulan 30 maddelik soru havuzu anılan 

üniversitede görev yapan ikisi yabancı dördü Türk toplam altı öğretim görevlisine ve 

ayrıca Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda görevli iki 

uzmanın görüşüne sunulmuştur.   

Bu çalışmada kullanılan başarı testinin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla 

araştırmacılar tarafından hazırlanan belirtke tablosunda “Paraphrasing” ünitesinde yer 

alan konulara ilişkin kazanımlara, bu kazanımların hangi düzeyi kapsadığına ve her bir 

kazanım için testte kaç sorunun bulunduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Söz konusu 

belirtke tablosu Tablo 1’ te verilmiştir.  
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Tablo 1. 

Paraphrasing Ünitesine İlişkin Belirtke Tablosu. 
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Word Definition 3      

Use of Synonym  3     

Change of Word Class    3   

Reporting Questions     3  

Noun Phrases   3    

Change of Voice      3 

  

Uzmanların görüşleri doğrultusunda soru sayısı 18’e düşürülmüştür. 18 

maddelik başarı testinin pilot uygulaması 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim 

gören toplam 75 öğrenciye uygulanmış ve uygulamadan elde edilen veriler SPSS ve 

Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Testin kapsam geçerliğinin sağlanabilmesi için madde ayırt ediciliğinin yüksek 

olması amaçlanmaktadır. Bu durum testin geçerliğini artıran önemli etkenlerdendir 

(İncirci ve Parmaksız, 2016). Madde ayırt edicilik indeksinin bir madde için; .40 ve 

üstünde olması o maddenin ayırt edicilik özelliğinin yüksek olduğunu, .30 ile .39 

arasında olması maddenin ayırt edicilik özelliğinin orta düzeyde olduğunu, .20 ile .29 

arasında olması maddenin ayırt etme özelliğinin istenilen düzeyde olmadığını, .19 ve 

altında olması ise maddenin ayırt etme gücünün olmadığını ve dolayısıyla testten 

çıkarılması gerektiğini göstermektedir (Tekin, 2010’dan akt. Demir et al., 2016).  

Geliştirilen testin kapsam ve yapı geçerliğine dair bir diğer önemli veri ise testin 

ortalama güçlük düzeyinin belirli bir seviyede olmasıdır. Madde güçlük indeksi 0 ile 1 

arasında bir değer alır. Bu değer 0 (sıfır)’a yaklaştıkça testin zor, 1’e yaklaştıkça testin 

kolay bir test olduğu anlamına gelir (MEB, 2016). Çalışmada kullanılan başarı testinin 

madde ayırt edicilik ve madde güçlük indeksinin hesaplanması aşamasında öğrencilerin 
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almış oldukları puanlar en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralanmıştır. Bu puanlar 

üzerinden her bir sorunun ve daha sonra da ortalama olarak başarı testinin madde ayırt 

edicilik (d) ve madde güçlük (p) indeksi hesaplanmıştır. Hesaplamalara ilişkin değerler 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2. 

Başarı Testine İlişkin Madde Ayırt Edicilik (d) ve Madde Güçlük (p) İndeksleri. 

Soru No D P 

   1 .03 .48 

   2 .22 .57 

   3 .39 .57 

   4 .52 .62 

   5 .39 .57 

   6 .60 .80 

   7 .55 .38 

   8 .52 .54 

   9 .42 .58 

   10 .22 .60 

   11 .39 .69 

   12 .26 .61 

   13 .16 .58 

   14 .26 .60 

   15 .16 .64 

   16 .65 .58 

   17 .29 .53 

   18 .39 .58 

   Ort .33 .58 
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Ayırt edicilik indeksi  .19 ve altında olan 3 sorunun (1, 13, 15) testten 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayırt edicilik indeksi .20 ile .30 aralığında olan 5 

maddede (2, 10, 12, 14 ve 17) uzman görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak 

teste alınmıştır. Geriye kalan maddelerin (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18) ayırt edicilik 

indekslerinin ise .30’dan büyük olduğu için testte kalmalarına karar verilmiştir.  Testin 

toplam madde ayırt edicilik indeksi ise .33 olarak bulunmuş olup testin orta düzeyde bir 

ayırt ediciliğe sahip olduğu görülmektedir.  

Başarı testindeki maddelerin madde güçlük indeksleri söz konusu olduğunda 

testin ortalama güçlüğünün .50’nin altında olması testin öğrencilere zor geldiğini, 

.50’nin üstünde olması ise o testin öğrenciler için kolay geldiğini göstermektedir. Bu 

nedenle bir testin ortalama güçlük indeksinin .50 civarında olması gerekmektedir 

(Tekin, 2010). Uygulanan teste bakıldığında testin ortalama güçlük indeksinin .58 

olduğu ve testin öğrenciler için orta güçlükte bir test olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Değerler madde özelinde incelendiğinde ise 6’ncı maddenin güçlük indeksinin .80 

olduğu ve bu maddenin diğer maddelere kıyasla çok kolay bir madde olduğu; 6’ncı 

madde dışındaki maddelerin bir kısmının orta güçlükte bir kısmının ise kolay olduğu 

söylenebilir. Madde ayırt edicilik ve güçlük indeksine dair veriler değerlendirildiğinde 

teste yer alan 18 maddeden 3’ünün testten çıkartılmasına, 5 maddenin ise gözden 

geçirilerek testteki yerini almasına karar verilmiş ve böylelikle testin kapsam geçerliğini 

de sağlamaya yetecek 15 maddeden oluşmasına karar verilmiştir.  

Herhangi bir amaç için uygulanan ölçme araçlarında güvenirlik katsayılarının 

belirlenmesinde, Cronbach Alfa, KR-20, KR-21 gibi birtakım testler uygulanmaktadır. 

Başarı testleri başta olmak üzere doğru yanıtların 1 yanlış yanıtların ise sıfır olarak 

kodlandığı durumlarda KR-20 ve KR-21 testleri uygulanmaktadır. Eğer bir testteki her 

bir maddenin madde güçlük indeksi biliniyorsa KR-20 testi, bilinmiyorsa KR-21 testi 

tercih edilmektedir (Atılgan, 2013; Tekin,2010).    Bu çalışmada daha önceki analizler 

yardımıyla her bir maddenin madde güçlük indeksi belirlendiği için uygulanan başarı 

testine yönelik 18 madde üzerinden KR-20 analizi yapılmış ve testin güvenirlik katsayısı 

.50 olarak bulunmuştur. Daha sonra, madde ayırt edicilik indeksi .20 altında olan 3 

madde testten çıkartılarak KR-20 analizi yeniden uygulanmış ve bu değer .62 olarak 

bulunmuştur. Böylelikle 15 maddeden oluşan testin güvenilir olduğuna karar 

verilmiştir.  

Sonuçta, “Paraphrasing” ünitesi için hazırlanan 15 maddelik nihai başarı testinin 

güvenirlik katsayısı (KR 20) .62, ortalama güçlüğü .58, ortalama ayırt ediciliği .33 

olarak hesaplandığı için, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini belirlemede geçerli 

ve güvenilir olduğu söylenebilir. Söz konusu başarı testi araştırmanın temel amacına 

hizmet etmek üzere araştırmacılardan biri tarafından 30 öğrenciye uygulanarak veriler 

toplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi bilgisayarda istatistik paket programı ile yapılmıştır. Öncelikle 

öğrencilerin her bir soruya verdikleri doğru cevaplara “1” yanlış ve boş cevaplara ise 

“0” puan verilmiştir. Buna göre, bir öğrencinin uygulanan başarı testinden alacağı en 

yüksek puan 15 (on beş), en düşük puan ise 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
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aldıkları puanlardan hareketle her bir kazanıma ve üniteye ilişkin frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalamalar elde edilmiştir. Ünitenin kazanımlarına ulaşma düzeyi 

belirlenirken her kazanıma yönelik son-test puanı dikkate alınarak mutlak başarı 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu değer hesaplanırken her bir öğrencinin testten almış olduğu 

puan, o testten alınabilecek maksimum puana bölünerek yüz ile çarpılmıştır. Daha sonra 

her bir kazanıma ait mutlak başarı yüzdelerinin aritmetik ortalamaları alınmıştır. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu başlık altında araştırmadan elde edilen bulgulara ve yorumlarına yer verilmiştir. 

 

Paraphrasing Ünitesindeki Kazanımlara Ulaşma Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular, Hazırlık Sınıfı Language Awareness-3 (Dil 

Farkındalığı-3) dersi “Paraphrasing” ünitesinde yer alan “Kelime Anlam Bilgisi”, “Eş 

Anlamlı Kelimelerin Kullanımı”, “Kelimelerin İşlevsel Türü”, “Etken ve Edilgen 

Yapıların Kullanımı”, “Tamlamalardaki Tamlananın Tespiti” ve “Soru Cümlelerinin 

Aktarımı” konularındaki 6 kazanım ve bunlara ilişkin başarı yüzdeleri Tablo 3’te 

verilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 3. 

Paraphrasing Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyi. 

    K.No Kazanım Başarı Yüzdesi 

 1 Verilen cümlede geçen kelimenin İngilizce tanımını seçer.  52.22 

2 Verilen cümlede geçen kelimenin eş anlamlısını seçer.  84.44 

3 Cümle içerisindeki tamlamada geçen tamlananın altını çizer.  64.44 

4 Etken bir cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürür.            52.22 

5 Başka bir formda verilmiş olan kelimeyi ayırt eder.    80.00 

6 Verilen bir soru cümlesini aktarım cümlesine dönüştürür.   60.00 

Başarı Yüzdesi Ortalaması   65.55 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere “Paraphrasing” ünitesinin alt konularından birisi 

olan “Kelime Anlam Bilgisi” kapsamındaki “Verilen cümlede geçen kelimenin İngilizce 

tanımını seçer” kazanımına yönelik mutlak başarı yüzdesi 52.22 olarak bulunmuştur. 

Bir diğer alt konu olan “Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanımına” yönelik “Verilen 
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cümlede geçen kelimenin eş anlamlısını seçer” kazanımının ise başarı yüzdesi 84.44 

olarak bulunmuştur. Üçüncü alt konu olan “Tamlamalardaki Tamlamanın Tespiti” alt 

konusunun “Cümle içerisindeki tamlamada geçen tamlananın altını çizer” kazanımının 

başarı yüzdesi 64.44 iken, dördüncü alt konu olan “Etken ve Edilgen Yapıların 

Kullanımı” kapsamındaki “Etken bir cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürür” 

kazanımının başarı yüzdesi 52.22 olarak hesaplanmıştır.  

Bir diğer alt konu olan “Kelimelerin İşlevsel Türün” bağlamındaki “Başka bir 

formda verilmiş olan kelimeyi ayırt eder” kazanımının başarı yüzdesi 80.00 olarak 

bulunmuştur. Paraphrasing ünitesinin son alt konusu olan “Soru cümlelerinin aktarımı” 

kapsamındaki “Verilen bir soru cümlesini aktarım cümlesine dönüştürür” kazanımının 

başarı yüzdesi ise 60.00 olarak hesaplanmıştır. Ünitenin başarı yüzdesi ortalaması ise 

65.55 olarak hesaplanmıştır. Her bir kazanıma ilişkin başarı yüzdeleri ve başarı yüzde 

ortalaması genel olarak değerlendirildiğinde “Paraphrasing”  ünitesi ile ilgili 

kazanımlara ulaşma düzeyinin orta ya da biraz üstünde olduğu söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu başlık altında araştırmadan elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlar ışığında 

tartışma ve önerilere yer verilmiştir.  

Üniversite İngilizce Hazırlık Sınıfı Language Awareness-3 (Dil Farkındalığı-3) 

dersi  “Paraphrasing” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyini belirleme amacını 

taşıyan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Hedefe dayalı program değerlendirme 

yaklaşımlarının teorik başarı hedefi %90 ve üzerine ulaşılması olarak belirlenmiş ancak 

okul ortamındaki kontrol edilemeyen değişkenlerin de hesaba katılmasıyla bu oran 

%70-80 aralığına kadar çekilmiştir (Erden, 1998’den akt. Gürbüztürk, Akdı Aslan ve 

Et, 2017).  

Bu bağlamda; “Paraphrasing” konusunun kazanımlarına bakıldığında 6 

kazanımdan sadece ikisinin (2 ve 5 no’lu kazanımlar) %70’in üzerinde mutlak başarı 

yüzdesine sahip olduğu görülmektedir. Diğer kazanımlara bakıldığında ise 3 ve 6 

numaralı kazanımların hedeflenen başarı yüzdesinden çok da uzak olmamakla beraber 

yine de altında oldukları, 1 ve 4 numaralı kazanımların ise hedeflenen yüzdenin oldukça 

altında oldukları görülmektedir. Başarı ortalamasının ise %65.55 olarak gerçekleştiği ve 

istenilen başarı düzeyinin bir miktar altında kaldığı görülmektedir. Testin Başarı yüzdesi 

yüksek olan kazanımlar incelendiğinde, her ikisinin de verilen bir ifadeyi yeniden 

oluşturmak için gerekli olan kelime bilgisine dayandıkları görülmektedir. Şöyle ki; 

verilen bir kelimenin eş anlamlısını seçme kazanımı %84.44 ile en yüksek orana, başka 

bir formda verilen kelimeyi ayırt etme kazanımı ise %80 lik başarı yüzdesi ile en yüksek 

ikinci orana ulaşmıştır. Bu kazanımların ön plana çıkması, öğrencilerin NGSL listesi 

olarak da adlandırılan ve Hazırlık Sınıfı boyunca sorumlu tutulacakları 2800 kelimeden 

oluşan kelime listesine diğer dersler ve seviyeler kapsamında da çalışmış olmalarından 

kaynaklanabilir. Bir başka ifadeyle, bu iki kazanıma yönelik öğrencilerin 

hazırbulunuşluk seviyeleri diğer kazanımlara kıyasla daha yüksektir. Her ne kadar bu 

durum başarı yüzdesi yüksek olan kazanımları açıklamaya yeterli görünse de başarı 

yüzdesi en düşük olan (%52.22) verilen bir cümlede geçen İngilizce kelimenin tanımını 

seçmeye yönelik kazanımı açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu kazanım da öğrencilerin 

NGSL listesine hâkim olmalarını ve hazırlıklı olmalarını gerektirirken başarı yüzdesi 
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kelime bilgisine dayalı diğer iki kazanıma göre oldukça düşük çıkmıştır. Bu durum, 

öğrencilerin özellikle kelimelerin tanımlanması ve anlamının ifade edilmesi gereken 

etkinlikleri İngilizce-Türkçe sözlükler veya “Google Translate” yardımıyla yapıyor 

olmalarından kaynaklanabilir. Uygulanan başarı testinde ise verilen kelimelerin yine 

İngilizce tanımları ve karşılıkları bulunması istenmiştir. İngilizce-İngilizce sözlük 

kullanımı ve İngilizce kelimelerin İngilizce tanımlarını okuma konusunda zayıf olan 

öğrencilerin bu soruya düşük bir başarı oranı ile cevap vermeleri kaçınılmaz olmuştur. 

Öte yandan, bu kazanımın belirtilen başarı kriterlerinin altında kalmasını açıklamada 

yardımcı olabilecek çıkarımlardan birisi de başarı testindeki soruların güçlük 

derecelerinin yüksek olması olabilir.  

Başarı yüzdesi istenilen seviyenin altında kalan diğer kazanımlara bakıldığında 

özellikle 4 ve 6 numaralı kazanımların Kavrama düzeyindeki davranışları gerektirdiği 

ve bu kapsamda verilen bir cümlenin kendilerinden istenilen yapıları kullanarak 

dönüştürülmesi beklendiği görülmektedir. Öğrenciler bu tür soruları yanıtlarken 

öncelikle kendilerinden istenilen yapılara ilişkin bilgilerine başvurmak durumundadır. 

Bu nedenle kavrama düzeyindeki bu kazanımın istenilen seviyede 

gerçekleştirilmemesinin sebeplerinden birisi olarak öğrencilerin verilen cümleleri 

dönüştürebilecek düzeyde bilgi sahibi olmadığı gösterilebilir. Aynı durum başarı düzeyi 

düşük olan ve Bilgi düzeyinde davranış gerektiren 3 numaralı kazanım için de geçerlidir. 

Bu kazanımın başarı yüzdesi %70’in hemen altında olmasına rağmen öğrencilerin 

konuya ilişkin tam öğrenmeyi gerçekleştiremedikleri görülmektedir. Öte yandan, başarı 

yüzdesinin düşüklüğünün altında yukarıda bahsi geçen okul ortamındaki kontrol 

edilemeyen değişkenlerin de yatabileceği göz ardı edilmemelidir.  

Araştırmadan elde edilen yukarıdaki sonuçlar ışığında şunlar önerilebilir: Bu 

çalışma kapsamında başarıya bakarak program değerlendirme işlemi için çoktan seçmeli 

ve kısa cevaplı soru formatı kullanılmıştır. Paraphrasing ünitesinin yapısına uygun 

başka soru tipleri ile de başarı testleri hazırlanıp kazanımlara ulaşma düzeyi 

belirlenebilir. Ayrıca, söz konusu testin, programın başarıya ulaşıp ulaşmadığının 

belirlenmesinde tek kriter olarak alınmaması ve bu nedenle programın etkinliğini ölçen 

farklı yöntemlerle başarı testi sonucu birlikte değerlendirilmelidir.  
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Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim 

Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Ezel Günel13, Ali Arslan14 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programına İlişkin 
Öğretmen Görüşleri 

Özet 

Bu çalışmanın amacı 2017 yılında güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

dersi öğretim programının uygulama aşamasında yaşanan olumlu veya olumsuz 

durumlarını tespit etmek ve yine 2017 yılında hazırlanıp öğretmen ve öğrencilerin 

kullanımına sunulan öğretmen rehberi ve öğretim materyallerini branş öğretmenleri 

aracılığıyla değerlendirmektir. Araştırma için Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan 

okullardan seçilen 5 ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmeniyle 

görüşülmüştür. Çalışma nitel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak 

yapılandırılmamış bir görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler 

sonunda genel olarak yeni öğretim programının ve öğretim materyalleri ile öğretmen 

rehberinin katılımcı öğretmenler tarafından beğenildiği ancak programda bazı eksikler 

olduğu çıkarımına ulaşılmıştır. Bu eksiklikler; ders saatinin konuları yetiştirmekte 

yetersiz kalması, bazı okullarda bilgisayar sayılarının öğrenci sayılarına yeterli 

olmaması, yine bazı okulların yazılımsal veya donanımsal alt yapılarının yetersiz 

kalması, değerler eğitimi konusunda siber suçlar ve sonuçlarına yeteri kadar vakit 

ayrılmaması, robotik kodlamanın yetersizliği nedeniyle dersin soyut kalması, tavsiye 

edilen program çeşitliliğinin yetersiz olması şeklinde sıralanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, Öğretim Programı, 

Program Değerlendirme 

 

Abstract 

 The aim of this study is to determine the positive or negative situations experienced 

in the implementation phase of Information Technology and Software course 

curriculum which was updated in 2017 and also to evaluate teacher’s guide and 

instructional materials which were prepared in 2017 and made available to teachers and 

students. For this research, 5 secondary school teachers were randomly selected from 

the schools in Etimesgut district of Ankara were interviewed. The study was a 

qualitative study and an unstructured interview form was used as a instrument. As a 

result of the interviews with the participants, it was concluded that the new curriculum 

and instructional materials and teacher guide were generally appreciated by the 

participating teachers but there were some deficiencies in the program. These 

shortcomings; inadequate training hours to train subjects, the number of computers in 

some schools is not sufficient for the number of students, inadequate software or 

hardware infrastructure of some schools, lack of sufficient time for cybercrime and its 
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14 Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye, aliarslan.beun@gmail.com 
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consequences on values education, the course remains abstract due to insufficiency of 

robotic coding, recommended diversity of programs. 

Keywords: Information Technology and Software course, Education Program, 

Program Evaluation 

Giriş 

Ülkelerin teknoloji üretmek ve ihraç etmek konusunda birbirleriyle bir rekabet 

halinde olduğu görülmektedir. Türkiye ise teknoloji üretme ve ihraç etme konusunda 

rakiplerini bir adım geriden takip etmektedir (Barut ve Kuzu, 2017). Üretim yapmak 

yerine satın alma yolu tercih edilmesi ülkenin gelişmesine rakipleriyle yarışabilmesine 

engel olmaktadır. Türkiye’nin bu durumdan kurtulması, teknolojiyi ithal etmek yerine 

kendi üretebilmesi için ar-ge çalışmalarını artırmaya en temelde ise bunu okullarda 

öğretim programlarına yansıtabilmeye ihtiyacı vardır (Çolak, 2015). 

Diğer bir deyişle, teknolojik ilerlemeyle birlikte toplumun ihtiyaçları ve bireylerden 

beklentiler de farklılaşmıştır. Hızla gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurabilen, 

topluma katkı sağlayabilen ve üretebilen nitelikli bireyler yetiştirmek, eğitimin öncelikli 

hedeflerinden biri haline gelmiştir. Yeni öğretim programları da bu doğrultuda nitelikli 

insan yetiştirmeyi hedefleyerek hazırlanmıştır. Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı, 

bu amaçlara hizmet eden programların içinde önemli bir yere sahiptir (Yılmaz, 2007). 

Zira bilişim teknolojilerini tanımak, kullanmak ve nihayetinde işlevsel bir ürün ortaya 

koymak çağın en büyük gereksinimidir. Bu da iyi bir bilişim teknolojileri programı ile 

gerçekleşebilir (MEB, 2017). 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programı ilerleyen teknolojik 

gelişmelere ve değişen eğitim felsefesine yönelik olarak yenilenmeye devam etmiş ve 

2012 yılında mevcut öğretim programına en yakın haliyle yapılandırılıp uygulamaya 

konulmuştur. Program, 2017 yılında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından tekrar 

güncellenerek gerçek hayatla daha fazla ilişkilendirilmeye çalışılmış, değerler eğitimi 

ön planda tutulmuştur. Bunların yanı sıra Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin uzun 

yıllardır eksikliğini hissettiği öğretmen rehberini ve öğretim materyallerini de hizmete 

sunmuştur (MEB, 2017). 

Belirli amaçlar doğrultusunda hazırlanan öğretim programlarının işlevselliğini 

kontrol etmek amacıyla zaman zaman program değerlendirme çalışmaları 

yapılmaktadır. Bir değerlendirici, öğrencilerin programın uygulanmadan önceki ve 

uygulandıktan sonraki değişimlerini de bu yolla betimlemeye çalışmaktadır (Ornstein 

ve Hunkins, 2017, s. 310). 

Alan yazın incelendiğinde 2017 yılında güncellenen Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım dersi öğretim programına yönelik yeterli değerlendirme çalışması olmadığı 

görülmüştür. Bu eksiklikten yola çıkılarak, güncel öğretim programının uygulama 

aşamasında yaşanan olumlu veya olumsuz durumlarını tespit edip programın 

geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilişim 

teknolojileri öğretmenleriyle görüşme yapılmış ve 

1. Güncel Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programının olumlu 

yönleri nelerdir? 

2. Güncel Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programının olumsuz 

yönleri nelerdir? 

3. 2017 yılı itibariyle kullanıma sunulan öğretim materyalleri ve öğretmen rehberi 

yeterli midir? 
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Araştırma sorularına cevap aranmıştır. Branş öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 

sonrasında bazı değerlendirmeler yapılmış ve programda birtakım yetersizliklerin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. 

Durum çalışmalarında özel bir duruma ilişkin etkenler ve bu etkenler arasındaki 

etkileşim incelenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Katılımcılar 

Çalışmaya Ankara ili Etimesgut ilçesinde görev yapan 5 Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım dersi öğretmeni katılmıştır. Katılımcı öğretmenler uygun örnekleme metodu ile 

seçilmiştir.  

Tablo 1. 

Katılımcı Öğretmenler ve Okulları Hakkında Genel Bilgiler. 

 Cinsiyet  Okul Türü  Okulun Sosyo-
Ekonomik Durumu 

Mesleki Kıdem Öğrenci 
Sayısı 

Ö1 Kadın Özel Orta 1 yıl 104 

Ö2 Kadın Özel Yüksek 1 yıl 200 

Ö3 Kadın Özel Orta 4 yıl 200 

Ö4 Kadın Devlet Orta 2 yıl 310 

Ö5 Kadın Devlet Orta 3 ay 635 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamının 

kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Bunlardan 3 tanesi özel okulda 2 tanesi ise devlet 

okulunda görev yapmaktadır. Öğretmenlerden 4 tanesi ailelerin sosyo-ekonomik 

düzeyinin orta düzeyde olduğunu aktarırken, özel okulda öğretmenlik yapan 1 

öğretmen, bu düzeyin yüksek olduğunu bildirmiştir. Öğretmenlerin görev süreleri ise 3 

ay ile 4 yıl arasında değişmektedir. Özel okullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

dersi alan öğrenci sayılarının daha az olduğu görülürken devlet okullarından biri 310 

diğeri 635 tane öğrenciye sahiptir.  

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Köse’nin 

(2011) Matematik Öğretim Programına yönelik hazırlamış olduğu görüşme formundan 

yola çıkılarak 15 sorudan meydana gelen yeni bir yapılandırılmamış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler ve ses kayıtları bilgisayar 

ortamında yazıya aktarılmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Görüşme formunda yer alan sorular Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin genel 

özellikleri, dersin işleniş süreci, yeni hazırlanan materyaller ve öğretmen rehberi, teknik 

altyapı ve bilgisayar yeterlikleri gibi konulara yönelik olarak hazırlanmıştır.  

 

Devlet okulunda görev yapan katılımcı öğretmen, (Ö5) görüşme sonrasında Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programı sizce çağdaş gelişmelere uygun mudur 

sorusuna “daha geliştirilebilir” cevabını vermiştir. Ö5 kodlu öğretmen dışındaki diğer 

öğretmenler ise olumlu cevap vererek ortak bir görüş bildirmişlerdir. Yine bir katılımcı 

(Ö2) dışında, dersin genel amaçlarının da gerçekleştirilebilecek düzeyde olduğu 
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öğretmenler tarafından aktarılmıştır. Hazırlanan materyallerle birlikte ders, eskiye 

nazaran daha zengin ve eğlenceli bir içeriğe kavuşmuştur. Bu eğlenceli içerikler 

sayesinde öğrencilere yorucu ve zor gelen teorik bilgiler kolaylaştırılmıştır ve 

programdan bekleneni gerçekleştirilebilir kılmıştır.  

 

Öğretmenlerin çoğu haftalık iki saat olan ders saatinin konuları yetiştirmek için 

yetersiz kaldığını, konuların öğrenciler tarafından kavranabilmesi için yeterli etkinlik 

yapılamadığını bildirmişlerdir. Okullardaki bilgisayar sayısı yeterli midir sorusuna da 

iki özel okul öğretmeni evet cevabını verirken diğer öğretmenler bilgisayarların yetersiz 

olduğunu bildirmişlerdir. Ö3 kodlu katılımcı laboratuvarı dahi olmadığı bilgisini 

vermiştir. Bir öğretmenin hem bu konuya hem ders saatinin yeterliği konusuna ilişkin 

olarak yaptığı yorum ise aşağıda aynen aktarılmıştır. 

 

“Ders saatinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Uygulama dersi olduğu için ki 

devlet okullarında bilgisayar sayısı yetersiz. Süre asla yetmiyor.”(Ö5) 

 

Türkiye’nin bazı küçük yerleşim yerlerindeki ve köylerindeki okullarda 

bilgisayarların eksik olması hatta bilgisayar laboratuvarlarının olmaması bilinen bir 

gerçektir. Fakat Ankara’nın merkezine yakın bir ilçesinde dahi bilgisayar sayılarının 

yetersiz olması dersin işlenişini bir hayli zorlaştırarak bilişim çağını yakalamamıza ve 

eğitim sistemimizin temel amacına engel olmaktadır. Bu eksiklerle bilişim dersinin özel 

amaçlarının tüm ülkede nasıl gerçekleştirileceği bir soru işaretidir.  

 

Bilgisayar sayılarının yeterliliği sorusuna bağlantılı olarak okulun alt yapısı ve 

laboratuvarlardaki bilgisayarların nitelik bakımından yeterli olup olmadığı sorulmuştur 

ve bu soruya da bilgisayar sayısı sorusuna verilen cevaplara paralel cevaplar alınmıştır. 

Laboratuvarı bulunmayan okuldaki öğretmen farklı bir yolla dersi işlediğini aktarmıştır. 

Bu soruya verdiği cevap şu şekildedir:  

 

“Derslerimde kodlamayı veya kelime işlemci sunum programlarını projeksiyonla 

tahtaya yansıtarak gösteriyorum. Birkaç öğrencime veya sınıfın geneline projeksiyonda 

uygulama yaptırıp gösterdiğim örneği ev ödevi olarak veriyorum. Öğrenciler evde yapıp 

flash yardımıyla geri getiriyorlar. Sonrasında tek tek ödevleri sınıfta inceliyoruz.” (Ö3) 

 

Ö3 kodlu katılımcı öğretmenin laboratuvar eksikliğinden dolayı dersin uygulama 

kısmını es geçmeyip, öğretmen bilgisayarı vasıtasıyla ve ders vakti yettiğince teker teker 

öğrencilere uygulatmaya çalıştığı veya ev ödevi olarak bu sorunu aşmaya çalıştığı 

görülmektedir. Bu yöntem bilgisayarı ve laboratuvarı olmayan okullardaki bilişim 

öğretmenleri için de bir ilham kaynağı olabilir. 

 

2017 yılında hazırlanan ve öğretmenlerin kullanımına sunulan öğretmen rehberi, 

katılımcı öğretmenler tarafından genel olarak beğenilmiş olduğu görülmektedir. Bir 

öğretmen daha fazla hikâye ve örneklerle desteklenmesinin daha iyi olacağını 

söylemiştir. Öğretim materyallerini ise Ö1 kodlu öğretmen yetersiz bulurken diğer 

katılımcılar memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Özel okulda görev yapan bir 

öğretmen materyallerin her imkâna ve her koşula hitap ettiğini söyleyerek 

memnuniyetini bildirmiştir. Bir katılımcı ise ders kitabı olmasının daha faydalı olacağını 

aktarmıştır. 

 

 Yeni programda yer alan değerler eğitimine ilişkin içerikleri bütün katılımcı 
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öğretmenler olumlu karşılamışlardır. Yalnızca bir öğretmen kısmen yeterlidir cevabını 

vermiştir. Ö1 kodlu katılımcı öğretmen bilişim etiği kavramının aktarılmaya çalışıldığı 

değerler eğitimi konusuna bir öneride bulunarak aşağıdaki yorumu yapmıştır.  

 

“Artık suçların bilişim üzerinden işlendiği, günlük hayatımızda yanlış olan şeylerin, 

bilgisayar başında iken de yanlış olduğu, herhangi bir siber suçtan ve bilişimin her türlü 

olumsuz sonucundan uzak durulması gerektiği daha ayrıntılı bir şekilde programa dâhil 

edilebilir. İlk amaç öğrencileri bu davranıştan korumak olabilir.”  

 

2012 yılından itibaren Bilişim Teknolojilerin ve Yazılım dersi öğretim programında 

yer alan blok tabanlı programlama araçları, tüm katılımcı öğretmenler tarafından 

programlama becerisi kazandırabilmek için yeterli bulunmuştur. Öğretmenler bu 

araçların programlamanın temel mantığını öğrenmeleri için öğrencilere güzel bir alt 

yapı sağladığını aktarmışlardır. Ayrıca kodlama yapmanın öğrencilerin bilişsel 

gelişimlerine katkı sağladığı konusunda da hemfikirler. Ö3 kodlu katılımcı öğretmen 

ezberci eğitime alışmış olan öğrencilerin henüz bu durumdan kurtulamadıklarından 

yakınarak “Çocuklarımız tamamen ezbere dönük, ezber üzerinden çalışmaya alışmış 

durumdalar. Kendileri bir proje oluşturup algoritmasını kurmakta, bunu kullanılan 

programa yansıtmakta çok fazla zorlanıyorlar. Bu durumu ancak tüm yıl programlama 

yaptığım sınıflarda yılsonuna doğru aşabiliyorum. Ancak tüm çalışmalar sonunda 

problem belirleyip algoritmasını kurup bunu programlama aracına yansıtabiliyorlar.” 

yorumunu eklemiştir. 

 

Görüşme formunda yeni programın günlük hayatla ilişkili olup olmadığı da 

sorulmuştur. Bu soruya bütün katılımcılar ilişkilidir cevabını vermişlerdir. Ayrıca 

eklemiş oldukları yorumlardan yola çıkılarak verdikleri cevaplar maddeler halinde 

aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Günlük hayatta karşılarına çıkabilecek zorlukları görebilirler. 

 Günlük hayatta kullanılan teknolojileri anlayabilirler. 

 Yaşamlarındaki olayları algoritmaya dökebilirler. 

 Programlamayı beynin işlevleriyle ilişkilendirirler. 

  

Programın uygulanma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin neler olduğu sorusuna 

öğretmenler tarafından daha önce bilgisayar kullanmamış olan çocukların olması ve bu 

yüzden geriden gelmeleri, öğrencilerin ezber yatkınlığı dolayısıyla programlamada 

mantık yürütmekten kaçınmaları ve bu durumu aşmalarının zaman alması, ders 

esnasında arızalanan bilgisayarların olması, bilgisayar sayısının yetersizliği gibi 

yorumlar yapılmıştır. Buradan sorunların tamamının zaman sıkıntısına sebebiyet 

vereceği çıkarımına ulaşabiliriz.  

 

Programının eksik yönlerini Ö1 kodlu öğretmen; konu yoğunluğunun fazla olması, 

programlama ünitesinde kavramların soyut kalması ve güvenlik, gizlilik, bilişim etiği 

konularına daha fazla değinilmesi gerektiği şeklinde sıralamıştır. Ö2 kodlu öğretmen ise 

programın öğrencilerin seviyesi için basit kaldığını ve öğrencilerinin konuyu hemen 

öğrenerek sıkılmaya başladıklarını aktarmıştır. Bu okul sosyo-ekonomik seviyesi 

yüksek bir okul olduğundan öğrencilerin alt yapısının da daha güçlü olduğu varsayımını 

yapabiliriz. Zira diğer okullarda öğrencilerin programı basit bulduğuna dair bir yorum 

yapılmayıp aksi istikamette görüşler bildirilmiştir. Ö3 kodlu öğretmen robotik 

kodlamanın programda eksikliğini hissettiğini ve eklenirse daha iyi olabileceğini 
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söylemiştir. Bazı özel okullarda seçmeli ders veya öğrenci kulübü dâhilinde robotik 

kodlama eğitimi verilmekte, öğrencilerin yapılan robotlarla yurt içinde ve yurt dışında 

yarışmalara katılarak zaman zaman dereceler kazandığı görülmektedir. Öğrencilerin 

somut olarak bir şey üretmeleri ve bunların geliştirilip insanlık için faydalı araçlar 

olabileceği düşüncesi öğrencilerin motivasyonlarını artırmakta ve birçok boyutta 

gelişmelerine yol açabilmektedir. Diğer bir öğretmen ise “Scratch üzerinde daha çok 

duruluyor. Scratch dışında öğrencilere sunabileceğimiz farklı programlar da olması iyi 

olur.” diyerek görüşünü bildirmiştir. Ö5 kodlu öğretmen de yine ders süresinin 

yetersizliği konusuna değinmiş, örnek sayılarının da artırılması gerektiğini aktarmıştır. 

  

 Son olarak güncellenen bilişim teknolojileri öğretim programının öğrencilerin 

temel bilgisayar kullanma becerilerini geliştirebilmesi, algoritmik düşünme gücü ve 

programlama mantığı kazandırabilmesi, zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması 

programın öğrencilere kazandırdığı özellikleri olarak kaydedilmiştir. Genel olarak 

programın beğenildiği, güncel hayattan kazanımlar sunmasıyla teknolojik sıkıntıların 

önüne geçilmesini sağladığı katılımcı öğretmenler tarafından bildirilmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada 5 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeniyle görüşülmüştür. 

2017-2018 öğretim yılı itibariyle güncellenen öğretim programı ve yine 2017 yılında 

hizmete sunulan öğretim materyalleri ve öğretmen rehberi hakkında fikirleri alınmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonunda genel olarak yeni öğretim programının ve öğretim 

materyalleri ile öğretmen rehberinin katılımcı öğretmenler tarafından beğenildiği ancak 

programda bazı eksikler olduğu çıkarımına ulaşılmıştır. 

Yapılan değerlendirmelerden çıkarılan aşağıdaki öneriler Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım dersi ve öğretim programına katkı sağlayabilir. 

1. Ders saatinin artırılması ve böylece konu yoğunluğunun aşılması, 

2. Bilgisayar sayılarının öğrenci sayılarına uyumlu hale getirilmesi, 

3. Okulların fiziksel ve donanımsal alt yapılarının sağlamlaştırılması, 

4. Değerler eğitimi konusunda siber suçlar ve sonuçlarına daha fazla vakit 

ayrılması, 

5. Robotik kodlamayla dersin somutlaştırılması, 

6. Program çeşitliliğinin artırılması, 

7. Öğretmenlerin de kendilerini geliştirmeleri ve teknolojik gelişmelerle birlikte 

bilgilerini sık sık güncellemeleri önerilmektedir.  
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Z Kuşağı ve Dijitalleşen Sanat Eğitimi 

Evrim Çağlayan15 

 

Z Kuşağı ve Dijitalleşen Sanat Eğitimi 

Özet 

 Günümüzde yaşamını sürdüren beş kuşaktan söz edilmektedir. Bu kuşaklardan biri 

de ‘Z Kuşağı’ olarak adlandırılan kuşaktır. Bu çalışma; pek çoğu yükseköğretime adım 

atmış olan Z kuşağı bireylerine yönelik yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilen sanat 

eğitiminin amaçları, içeriği ve öğretim sürecindeki dönüşümlere yönelik kavramsal bir 

bakış açısının oluşturulmasını amaçlayan kuramsal bir çalışmadır. Çalışmanın 

gerçekleştirilmesinde, belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan 

durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma içeriğini oluşturan kavramların 

incelenmesini sağlayan veriler; ilgili literatürde yer alan araştırmalar, alan uzmanlarının 

görüşleri ve araştırmacının tecrübeleri doğrultusunda ele alınmıştır. Verilerin 

analizinde, verilerin belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmasına dayanan 

betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 2000’li yılların başında doğan bireylerin 

oluşturduğu Z kuşağı öncesindeki kuşaklara kıyasla; teknoloji ve iletişimle daha yakın 

bir etkileşime sahiptir. Genel özellikleri bakımından Z Kuşağının; teknolojiye bağımlı, 

aceleci, çoklu kararlar alan, sonuç odaklı ve hızlı tüketen bireyler oldukları ifade 

edilmektedir. Güzel sanatlar fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Z kuşağı 

öğrencilerine ait çeşitli problemleri çözmeleri gerekmektedir. Ancak bu problemler 

sanat alanına özel nitelikteki problemlerden ziyade kuşak özelliklerine dayanan 

problemlerden oluşmaktadır. Kuşak özelliklerine dayalı olduğu düşünülen ve ilgili 

literatürde ifade edilen temel problemlerin incelendiği çalışma sonucunda, 

yükseköğretim düzeyinde sanat eğitimine yönelik olası dönüşümler ve Z kuşağının 

dijitalleşen eğitim sürecine ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, dijitalleşme, Z kuşağı, teknoloji, yükseköğretim. 

 

Abstract 

 It is mentioned that five generations living today. One of these generations is called 

Generation Z. This is a theoretical study aiming to create a conceptual perspective on 

the conversions in the aims, content and teaching process of art education to be carried 

out at the level of higher education for individuals of generation Z, many of whom 

entered higher education. In the realization of the study, a case study approach, which 

aims to present results for a particular situation, has been adopted. Data for examining 

the concepts that constitute the study have been discussed in the researches in related 

literature, opinions of field experts and the experiences of the researcher. In the analysis 

of the data, descriptive analysis technique based on summarizing and interpreting the 

data according to the determined themes have been used. Compared to generations 

before generation Z formed by individuals who born in early 2000s have several 

characteristic; technology dependent, impatient, taking multiple decisions, result 

oriented, quick consuming. The academic staff working in the faculties of fine arts 

aiming to educate their students as artists in the university system are required to solve 
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various problems of generation Z students. However, these problems are problems 

related to generation characteristics rather than problems specific to the field of art. As 

a result of the study, the possible conversions in art education at higher education level 

and suggestions on the digitalized education process of generation Z have been 

presented.  

Keywords: Art education, digitalization, generation Z, technology, higher education.  

 

Giriş 

Coğrafi sınırların yalnızca belli alanlarda geçerliliğini koruduğu günümüz 

dünyasında; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nesilleri şekillendirmektedir. 

En ilkel mikrolitlerden en gelişmiş yapay zekâ teknolojilerine kadar hemen her buluş 

insan yaşamına etki etmektedir. Toplumun geneli üzerinde etkisi olan çeşitli gelişmeler 

sonucunda farklı kuşaklar ortaya çıkmakta ve ilgili literatürde sınıflandırılmaktadır. Bu 

çalışma; Z kuşağı bireyleri için yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilen sanat 

eğitiminin amaçları, içeriği ve öğretim sürecindeki dijital dönüşümlere yönelik 

kavramsal bir bakış açısının oluşturulmasını amaçlayan kuramsal bir çalışmadır.  

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde, belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya 

koymayı amaçlayan durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma içeriğini 

oluşturan kavramların incelenmesini sağlayan veriler; ilgili literatürde yer alan yayınlar, 

alan uzmanlarının görüşleri ve yazarın tecrübeleri bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada 

amaçlanan kavramsal bakış açısını bütüncül bir yaklaşımla ele almak üzere; Z kuşağı, 

yükseköğretim düzeyinde sanat eğitimi ve sanat eğitimindeki olası dijital dönüşümler 

olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Verilerin analizinde, verilerin belirlenen 

temalara göre özetlenip yorumlanmasına dayanan betimsel analiz tekniğinden 

yararlanılmıştır.  

 

Kuşak Kavramı ve Z Kuşağı 

Dünya üzerindeki toplumların yaşayış biçimleri zaman içinde farklı dönüşümleri 

ortaya çıkarmaktadır. Kuşak kavramı aynı geçmişi ve nispeten benzer deneyimleri 

paylaşan bireylerden oluşmuş gruplar şeklinde tanımlanabilmektedir (Brillet, Hulin, 

Leroy & Bourliataux-Lajoinie, 2011). Yıllar boyunca gerçekleşen savaşlar, keşifler, 

siyaset, inanç ve popüler kültür gibi farklı olaylar kuşakları tanımlamaya ve 

sınıflandırmaya yardımcı olmaktadır (Meier & Crocker, 2010). Yaklaşık 20-25 yıllık 

zaman aralıklarında gerçekleşen ve toplumların geneli üzerinde olumlu veya olumsuz 

etkisi olan önemli olaylar kuşakların geçiş noktalarını oluşturmaktadır. Geçmiş yüzyılda 

pek çok olay kuşakların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde 

de farklı toplumsal dönüşümler kuşaklar üzerinde etki göstermektedir. İletişim 

teknolojilerinde yaşanan değişimler, kuşakların teknolojiyi kullanım şekillerine göre de 

sınıflandırılmalarına neden olmuştur. Birinci ve ikinci dünya savaşına kadar tarihsel 

gelişmelere paralel olarak adlandırılan kuşaklar son yıllarda teknolojiyi kullanım 

özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır (Kuyucu, 2017). 

Günümüzde dünya genelinde yaşamını sürdüren beş kuşaktan söz edilmektedir. 

1927-1945 arasında doğan “Sessiz Kuşak”, 1946-1964 arasında doğan “Bebek 

Patlaması (Baby Boomer)”, 1965-1979 arasında doğan “X Kuşağı”, 1980-1999 arasında 

doğan “Y Kuşağı” ve 2000’lerden sonra doğan ise “Z Kuşağı” şeklinde 

isimlendirilmektedir (Altıntuğ, 2012; Güçer, 2013’ten akt. Dede, 2017). İlgili literatürde 
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genel özellikleri itibariyle beş başlık altında ele alınan kuşakların özellikleri sosyal, 

ekonomik ve siyasal etmenlere bağlı olarak toplumlara göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

Çalışma kapsamında, 2018 yılı itibariyle büyük çoğunluğu üniversite yaşamına 

adım atan ve yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan Z kuşağı bireyleri 

ele alınmıştır. Kuşağın özellikleri hakkında ulaşılan bilgileri aktarmadan önce, 

literatürde kullanılan kavramların çeşitliliğinden söz edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

İlgili literatürde ulaşılan kaynaklarda; kuşak, nesil ve jenerasyon kavramlarının eş 

anlamlı olarak kullanılan sözcükler olduğu görülmüştür. Çalışma bütünlüğü açısından 

atıflarda yer alan kelimelerde değişiklik yapılmış ve farklı ifadelere karşılık olarak 

‘kuşak’ ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir. 

İlgili literatürdeki kaynaklarda, Z kuşağının başlangıcını oluşturan çeşitli tarihler 

yer almaktadır. 1995 ile 2000 yılları arasında değişik tarihler Z kuşağının başlangıcı 

olarak belirtilmekle birlikte, ağırlıklı olarak 2000 yılı ve sonrasında doğan bireylerin bu 

kuşağa dahil edildiği anlaşılmaktadır. Yeni bin yılın (milenyum) başlangıç tarihi olan 

2000 yılı insanlık adına pek çok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Z kuşağı gerek 

dünya genelinde gerekse de Türkiye’de yaşanan pek çok gelişmeye tanık olmuş bir 

kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşağının çevresini yeni yeni algılamaya çalıştığı 

bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül (2001) terör saldırısı 

gerçekleşmiş ve bu olay dünya genelinde pek çok önemli olayın başlangıç noktası 

olmuştur. Z kuşağı, dijital devrim başta olmak üzere, Irak/Afganistan Savaşı, Asya’da 

meydana gelen tsunami felaketi, wikileaks olayı, Arap Baharı başta olmak üzere, Gezi 

Parkı gibi sosyal medya üzerinden örgütlenebilen sosyal hareketlere şahit olmuşlardır 

(Çaycı & Karagülle, 2014).  

Savaşlar, toplumsal hareketler ve doğal afetler bu kuşağın gelişim yıllarında 

sıklıklar karşılaştıkları ve onları biçimlendiren olaylar olarak görülebilir. Ancak Z 

kuşağını biçimlendiren asıl unsur teknolojik gelişmeler olmuştur. Z kuşağı, önceki 

kuşaklar gibi teknolojiyi sonradan gören ve öğrenen bireyler değil, direk teknolojinin 

içinde doğup gelişmekte olan bireylerdir (Arslan, Şahin & Odabaş, 2018). Z kuşağı 

dönemin teknolojileri sayesinde, henüz anne karnındayken üç boyutlu olarak 

görüntülenen ilk kuşaktır. Tek başına bu gelişme bile Z kuşağını dijital dünyanın içine 

doğan ilk kuşak ilan etmek için yeterli görülebilir. Z kuşağı teknoloji, internet ve sosyal 

ağlarla birlikte büyümüş, bunları yaşamlarının bir parçası haline getirmişlerdir (Arkan 

& Yünter, 2018). Z kuşağı; bu özellikleri sayesinde kendisinden önceki kuşaklardan 

ayrılmaktadır ve öncesindeki kuşaklara kıyasla, teknoloji ve iletişimle daha yakın bir 

etkileşime sahiptir. Günümüz genç popülasyonunu oluşturan Z kuşağı dijital çağda 

doğan ve büyüyen nesil olup kanaatkâr ve temkinli X ve Y kuşaklarının aksine hıza, 

tüketmeye ve iletişim için interneti tercih etmeye yönelik kuşaktır (Aslan & Erdoğan, 

2017). Genel özellikleri itibariyle Z kuşağı; teknoloji bağımlı, aceleci, yaratıcılığı 

gelişmiş, çoklu karar alma yetisine sahip, her şeyin hızlıca olmasını isteyen ve anlık 

tüketimde bulunan (Altıntuğ, 2012) bir kuşak olarak ifade edilebilir. İçinde yaşadıkları 

toplumun dinamiklerine paralel olarak, Z kuşağı için oldukça geniş bir özellik tablosu 

oluşturulabilmektedir. İlgili literatürdeki araştırma sonuçlarından yapılan çıkarımlara 

göre Z kuşağın sahip olduğu özellikler Tablo 1’de sunulmuştur.   

 

 

Tablo 1. 

Z Kuşağı Bireyinin Özellikleri. 
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Kişilik özellikleri Tercih ve tutumları 
Çocuksu (olgunluk 
eksikliği) 

Zaman, mekân ve davranışlarında tutarsızlık 

Konuşkan Gizli iletişimi yüz-yüze iletişime tercih etme 

Dijital okur yazar 
Uzun metinlerin yalnızca anahtar kelimelerini 
hatırlama 

Tüketici 
Görevleri kısa sürede yoğun çalışarak bitirme 
eğilimi 

Yazılı ifadede 
yetersizlik 

Okumaktan çok izlemeyi tercih etme 

Bireysellik Grup çalışması yapmaktan kaçınma, isteksizlik 
Özgüven eksikliği Sorumluluk gerektiren görevlerden kaçınma 

İnternet bağımlısı 
Bilgi kaynağı olarak dijital kaynakları tercih 
etme 

Sabırsız Görevleri yarım bırakma, tamamlayamama 
Dikkat dağınıklığı  Görevleri eş zamanlı gerçekleştirme eğilimi 
Meraklı Yalnızca ilgisini çeken görevleri tercih etme 
Sonuç odaklı Zaman gerektiren görevlerden kaçınma eğilimi 
Yaratıcı  

Kaynak: İlgili literatürde yer alan bulgulara dayanarak araştırmacı tarafından 

derlenmiştir. 

 

Yükseköğretimde Teknoloji ve Sanat Eğitimi 

Teknoloji, günümüz eğitim kademeleri üzerinde küresel bir etki oluşturmaktadır. 

Bireyler henüz örgün eğitimin bir kademesine başlamasalar bile, sahip oldukları 

teknolojik imkanlar sayesinde (internet, akıllı telefon, tablet vb.) pek çok bilgiyi öğrenir 

duruma gelmektedir. Bu durum, toplumların teknoloji ile olan yakın ilişkilerinin bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan küresel 

gelişmeler, kaçınılmaz bir şekilde Türk eğitim sistemini de etkilemektedir. 

Internet World Stats’ın (2019) yayınladığı istatistiklere göre; küresel internet 

kullanımının kıtalar arası dağılımında ilk sırada Asya’nın (% 50.4), ikinci sırada ise 

Avrupa’nın (%16.5) bulunduğu görülmektedir. Türkiye coğrafi konumu itibariyle en 

çok internet kullanıcısının bulunduğu Asya ve Avrupa’nın arasında yer almaktadır. Bu 

durum, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkemizdeki yaygınlaşma hızının sebeplerinden 

bir tanesi olarak tanımlanabilir. Türkiye’de internet kullanım oranı son on yılda iki 

katına çıkarak 2018 yılı itibariyle % 72.9’a ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018). 

Hootsuite ve We are social (2019) tarafından yayınlanan rapora göre; Türkiye’de 2019 

yılı Ocak ayı itibariyle internet kullanıcısı sayısı 59.3 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı 

raporda; Türkiye’de 16-64 yaşları arasındaki bireylerin herhangi bir cihaz ile internette 

geçirdikleri süre 7 saat 15 dakika olarak belirtilmekte ve bu sürenin 2 saat 46 dakikasının 

sosyal medya hesaplarında harcandığı ifade edilmektedir. İlgili literatürde ifade edilen 

bu oranlar; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hem Z kuşağı hem de öncesindeki 

kuşakların yaşamlarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

Günlük yaşantıdaki dijitalleşmenin doğal bir yansıması olarak eğitimde de dijital 

dönüşüm beklentisi kaçınılmazdır. Bu hızlı değişim karşısında yükseköğretim 

kurumları ve öğretim elemanları dijital çağın dinamiği ile farklı eğilimleri ve 

beklentileri olan çok çeşitli öğrenci grubu ile nasıl daha etkili eğitim 

gerçekleştirebilecekleri sorusu ve sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar (Taşkıran, 

2017). Ayrıca diğer pek çok ülke gibi Türkiye de bilgi iletişim teknolojilerini eğitim 



 

151 
 

sistemlerine entegre etmek ve eğitimde dijital devrimin gerisinde kalmak 

istememektedir (Parlak, 2017). Türkiye’de eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Z 

kuşağının özelliklerine yönelik olarak çeşitli eğitim modellerini ve projelerini işe 

koşmaya başlamıştır. İlgili literatürde yer alan çeşitli yayınlarda; STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathmatics) ve STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Art, Mathmatics) Uygulamaları, Çocukların Dünyalarını Geliştirme Eğitimi (ÇDGE) 

Modeli, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portali, BİLSEM ve FATİH Projeleri, teknokentler, 

bilim fuarları, teknoloji festivalleri ve çocuk üniversiteleri günümüz kuşağının 

yetiştirilmesini ve gelecek kuşakların istenen ölçütlere ulaşmasını amaçlayan girişimler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yükseköğretimde dijitalleşme, bu eğitim aşamasına gelmiş bireylerin örgün 

eğitime göre ve örgün eğitimdeki klasik öğrenme ve eğitim metotları ile araçlarına göre 

sunduğu olanaklar ve fırsatlar karşılaştırıldığında muazzam bir farklılığın ve zenginliğin 

olduğu gözden kaçmaz (Parlak, 2017). Günümüz teknolojilerindeki gelişmelere paralel 

olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, savunma sanayii ve havacılık endüstrisi başta 

olmak üzere yükseköğretimdeki pek çok eğitim ortamında simülasyon, artırılmış 

gerçeklik, sanal gerçeklik gibi kavramların oluşturduğu teknolojilerin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu teknolojiler, özellikle test maliyetlerinin yüksek olduğu alanlarda 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Demir, çelik ve çimento kullanmadan bir köprü inşa 

ederek tüm testleri gerçekleştirmek, herhangi bir füze kullanmadan atış performanslarını 

değerlendirmek, ekran başında oturarak kalp ameliyatı yapmak, motorları duran uçağın 

güvenle iniş yapmasını sağlamak gibi pek çok süreç bu teknolojilerin sunduğu 

olanaklardır ve ilgili alandaki eğitimlerde etkin olarak kullanılmaktadır. 

Sözü edilen tüm bu süreçler eğitim ortamında farklılaştırmaya ve zenginleştirmeye 

yönelik etkili ortam sağlanmasını amaçlayan araçlardır. Bu teknolojilerin yer aldığı her 

türlü eğitim ortamı bireyi gerçek hayatın ihtimallerine hazırlayan bir prova olarak 

düşünülebilir. Bu noktada teknolojinin eğitim ortamında hangi konumda bulunduğu 

sorusu yanıt bulmaktadır. Eğitime ortamında kullanılan teknolojilerin; öğrenme 

sürecindeki bireyin duyu organlarının uyarılmasını, farklı deneyimlerin yaşatılmasını ve 

bilginin kalıcı olmasını sağlayan araçlar olduğu ifade edilebilir. Süreç sonuna gelen 

bireylerin bir adım sonrasını gerçek dünya koşulları oluşturmaktır. Bireyler eğitim 

sürecinde edindikleri deneyimleri geleceklerini şekillendirmek için kullanmaktadırlar. 

Çünkü dijital ortamda tüm testlerden başarıyla geçmiş olmasına rağmen hiçbir köprü 

inşa edilmedikçe insanlığa hizmet edecek durumda değildir. Dolayısıyla eğitimde 

kullanılan teknolojilerin bulundukları konum itibariyle eğitim aracı oldukları ifade 

edilebilir. Eğitim sürecinin şekillendirilmesinde; söz konusu konumun göz önünde 

bulundurulmasının ve teknoloji kullanımının eğitimin amacı olarak 

değerlendirilmemesinin önemli olduğu düşünülebilir.  

 

Dijitalleşen Sanat Eğitimi 

Yüzyıllar içinde çeşitli bilim dallarında gerçekleşen buluş ve icatlar, sanatsal üretim 

sürecini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. 1850’li yıllarda İngiltere’de 

gerçekleşen Sanayi Devrimi’nden (Endüstri 1.0) itibaren; ortaya çıkan her üretim 

yöntemi ve dönemin teknolojisi ile üretilen her araçlar ilk önce toplumların yaşamları 

üzerinde etki göstermiştir. Sanat alanı olarak tanımlanan ve sanatçı, eser ve izleyici/alıcı 

birlikteliğinden oluşan alan, ortaya çıkan gelişmeleri sanatsal üretim sürecine yansıtarak 

gelişimini sürdürmüştür. Fotoğraf makinesinin icadından hareketli görüntü kaydına, 

daha az iş gücü ile seri üretim yapan fabrikalardan bilgisayar teknolojilerine kadar tüm 



 

152 
 

gelişmelerin sanatsal üretimdeki etkilerini gözlemlemek mümkündür. Endüstri 1.0 

modern sanat akımlarına, Endüstri 2.0 Bauhaus ekolüne, Endüstri 3.0 postmodern sanat 

akımlarına zemin hazırlayan gelişmeleri içinde barındırmıştır. Benzer süreç günümüzde 

de devam etmekte ve Endüstri 4.0 ile birlikte hem sanatsal üretim süreci hem de sanat 

eğitimi gelişimlerini dijitalleşerek sürdürmektedirler. Geleneksel yöntemler ile sanat 

üretimi yapan sanatçıların teknolojinin sağladığı olanakları benimsemeleri, bunun 

üzerine çalışmaları ve eser üretmeleri dijital sanatın yayılmasını ve gelişimini 

hızlandırmıştır (Sivri & Çınar, 2018). 

2019 yılı itibariyle yükseköğretimin içinde yer alan Z kuşağının sahip olduğu ve 

sanat eğitimi alanında kullanılabilen teknolojik olanaklar oldukça çeşitlidir. Sunu (slayt) 

makineleri, tepegöz ve episkoplar, bilgisayarlar (PC), projeksiyon cihazları, çizme ve 

boyama imkanı sağlayan bilgisayar yazılımları, internet, dijital fotoğraf makineleri, 

grafik tablet ve elektronik çizim kalemleri, dokunmatik ekrana sahip cihazlar (tablet, 

akıllı telefon vb.), android ve ios işletim sistemleri, görüntü düzenlemesine izin veren 

android ve ios uygulamaları (application), kişilerin kendi hesaplarında görsel 

paylaşmalarına olanak sağlayan sosyal medya platformları, 3 boyutlu (3D) yazıcılar ve 

görüntüleme sistemleri, bulut platformları, sanal turlar, VR (Sanal Gerçeklik) 

ekipmanları, sesli ve hareketli komutları algılayan giyilebilir araçlar günümüzde sanat 

eğitiminin dijitalleşmesini sağlayan olanaklar olarak sıralanabilir. 

Dijitalleşen sanat eğitimiyle birlikte; öğrencilerini üniversite sistemi içinde sanatçı 

/ sanat eğitimcisi adayı olarak yetiştirmeyi amaçlayan fakültelerdeki öğretim 

elemanlarının hem kuramsal hem de uygulamalı derslerde çeşitli problemleri çözmeleri 

gerekmektedir. Ancak bu problemler sanat alanına özgü problemlerden ziyade kuşak 

özelliklerine dayanan problemlerden oluşmaktadır. Z kuşağının beklentilerini dengeli 

bir şekilde karşılamak ve tüketimin bu kadar hızlı olduğu günümüzde, daha çok 

üretebilen, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, yaratıcılığı gelişmiş bireyler yetiştirmek, 

eğitim hedeflerinin başında gelmektedir (Erbay, 2017). Sanat eğitiminin dijitalleşme 

süreci ile ilgili düşünülmesi, araştırılması ve çözülmesi gereken pek çok problem tespit 

edilebilir. Ancak bu çalışmanın amacı ve şekil yönünden sahip olduğu kısıtlamalar 

sebebiyle ilgili literatürde tespit edilen ve araştırmacı tarafından gözlenen problemler 

arasında öne çıkan üç temel probleme yer verilmiştir. 

Sanat eğitiminin dijitalleşme sürecinde öğretim elemanlarının karşılaştıkları birinci 

problem bilgi kavramıdır. Gerek kuramsal dersler gerekse de uygulamalı dersler, alana 

özgü pek çok bilginin öğretilmesini amaçlamaktadır. Öğretim elemanları derslerinde, 

sanat ile ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrencilere aktarmakta ve öğrencilerin daha fazla 

bilgiye erişebilmeleri için çeşitli kaynak önermektedirler. Günümüzde bilginin sürekli 

arttığı ve gittikçe karmaşıklaştığı düşünüldüğünde bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşma, 

doğru bilgiyi seçme, değerlendirme ve etkili bir şekilde kullanma becerilerini 

edinmelerinin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır (Aktaş & İncik, 2019). Z 

kuşağı bilgiye kendinden önceki kuşaklar gibi basılı kaynaklardan değil, internetten 

ulaşmaktadır (Puiu, 2017’den akt. Şahin, 2018). Bu sebeple; çevrimiçi kaynakların ve 

hizmetlerin kullanımı basılı kaynakların kullanımına oranla da gittikçe artmaya 

başlamıştır (Elçi, 2015). Bugün artık bilginin kaynağı olarak Google ve Yandex gibi 

arama motorları kullanılmaktadır (Baltaş & Baltaş, 2014). 

Bayter’in (2018) kütüphane kullanıcıları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada; 

bilgi ihtiyacının nasıl karşılandığı ile ilgili soruya kütüphaneye giderek cevabını seçen 

30 kişi olmasına karşın, internetten aratarak seçeneğini seçen 99 kişinin olduğu 

belirtilmiştir. Benzer şekilde; Süer, Sezgin ve Oral (2017) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada; öğrencilerin internete en fazla kitap, akıl, öğretmen, beyin, bilgi kutusu gibi 
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benzetmelerde bulunmaları, interneti bir bilgi kaynağı olarak gördüklerini 

göstermektedir. Bu durum günümüz bilgi teknolojilerindeki gelişimin bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Ancak bilgiye erişim olanaklarının çeşitlenmesi doğru bilginin 

belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü Z kuşağı bireylerinin genel eğilimlerine 

yönelik gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde, bireylerin dijital kaynaklardan 

edindikleri bilgilerin pek çoğunun doğruluğunu sorgulamadan kabul ettikleri 

anlaşılmaktadır. Sanat eğitiminde teknoloji kanalıyla doğru bilgiye sahip olmak ve buna 

işlev kazandırmak, bireysel çaba gerektirmektedir (Avcı, 2018). Bu noktada, Z kuşağı 

bireylerinin çeşitli kaynaklardan edindikleri sanatsal bilgileri sorgulamaları 

sağlanmalıdır. Özellikle sanatsal bilgilere yönelik olarak öğrencilerin bilinçlendirilmesi 

ve doğru bilgileri ayırt edebilme yöntemlerinin öğretilmesi önemli görülmektedir. 

Bilgi konusunda belirtilecek bir diğer hususta evrensel bilgi kaynağının dilidir. 

Miniwatts’ın (2018) istatistiklerine göre; 31 Aralık 2017 itibariyle dünyadaki internet 

kullanıcılarının %72.2’si internet dili olarak İngilizce kullanmaktadır. Bu da internet 

ortamında yer alan bilgilerin benzer oranda İngilizce olmasına sebep olmaktadır. 

İnternet ortamında yer alan toplam Türkçe içeriğin oranı ise %2.2’nin altındadır. 

Dolayısıyla, anadili Türkçe olan ve elektronik kaynaklardan merak ettiği konuları 

araştıran bir öğrencinin erişebileceği Türkçe bilgi oranı en iyi ihtimalle %2.2 olacaktır. 

Bu durum; arama dili olarak yalnızca Türkçe’nin kullanılması durumunda günümüz Z 

kuşağı bireylerinin belirli bir konu hakkında yeteri kadar evrensel bilgiye 

ulaşamayacağını göstermektedir. Evrensel ölçütlere sahip bilimsel ve sanatsal ürünler 

ortaya koyma noktasında söz konusu mevcut durumun çözüme kavuşturulması en az 

doğru bilgi kavramı kadar önemli görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının karşılaştıkları ikinci problem Z kuşağının olaylara sonuç 

odaklı yaklaşımıdır. Günümüzde öğrencilerin sıklıkla yönelttikleri “yapınca ne olacak?” 

veya “sınavda bu konu çıkacak mı?” gibi sorular doğrudan sonuca odaklanan yaklaşımın 

yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulundukları dünyanın hızlı ve 

kesintisiz iletişimine tam anlamıyla uyum sağlamalarından dolayı Z kuşağı, sonuca da 

en hızlı şekilde ulaşmayı beklemektedir. Artık çok çabuk sıkılan, doğrudan sonuca 

odaklanan, pratik yapmak istemeyen, geleneksel yöntemleri reddetme eğilimi gösteren 

bir öğrenci profili ile karşılaşılmaktadır (Avcı, 2018). Bu durum, sürecin ön planda 

olduğu sanat eğitiminde birtakım çelişkileri doğurmakta ve yaklaşık 7-15 dakika 

odaklanma süresi olan bireyler üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir. Süreç, 

öğrencilerin temel bilgi ve fikirleri anlaması için ana becerilerini kullanmalarını 

sağlaması amacıyla tasarlanmış etkinlikler anlamına gelir (Demir, 2018). Bu noktada, 

sürecin önemi bilinmeli, ders içeriklerinde bu doğrultuda değişiklikler yapılmalı ve 

bireylerin özellikleri doğrultusunda öğretimin etkisini artıracak tedbirler alınmalıdır. 

Çünkü etkili öğretimde sonuç kadar süreç de önemlidir. Ancak yükseköğretim 

düzeyindeki sanat eğitiminde uygulanan değerlendirmelerin (ara sınav, final vb.) süreç 

algısında etkili olduğu düşünülmektedir. Süreç içinde kendisinden istenen çalışmaları 

sınav ve not ile ilişkilendiren birey, sürecin henüz başındayken sonucu düşünerek 

çalışmaya başlamaktadır. Ders özelinde gözlenen bu algının genele yayıldığı da 

görülmektedir. İlgili bölüme kayıt yaptıran Z kuşağı öğrencisinin; dersi mezun olmak 

için geçilmesi gereken bir süreç olarak düşünmesi yanlış bir yaklaşım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda; yazarın ve pek alan uzmanının benzer gözlemler yaptığı ifade 

edilebilir. Öğrencilerin “geçmek için … puan alsam yeterli” şeklinde ifade ettikleri bu 

düşünce, uzmanlar tarafından yapılan gözlemlerin dayanağı olarak görülebilir. Sanat 

eğitimi sürecinde gözlenen tüm bu algılar, sürecin öneminin Z kuşağı bireyleri 

tarafından kavramasını daha da zorlaştığı düşünülmektedir. Bu konuda alınacak 
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önlemlerle; sürecin daha etkin geçirilmesi, pratik yapmanın öneminin kavranması ve 

etkili öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanabilir. 

Çalışma içinde önemli görülen üçüncü problem eğitim ortamıdır. Dijital çağda tüm 

öğretmenlerin ve eğitimcilerin sahip olması gereken yirmi birinci yüzyıl becerilerini ve 

yeterliliklerini gözden geçirmek, çevrimiçi öğrenmenin gücünden yararlanmak ve 

ileriye gitmek için öğretim programının içine teknolojiyi nasıl bütünleştireceğimizi 

planlamak artık bir gereklilik olarak görülmelidir (Parlak, 2017). Günümüz 

yükseköğretim sisteminde sanatçı/sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların, günümüz 

kuşağının özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli dönüşümler geçirmeye 

başladıkları gözlenmektedir. Artık pek çok fakülte, öğrencilerin kullanımına açık 

bilgisayar laboratuvarlarına ve kesintisiz internet erişimine sahiptir. Ancak bu 

teknolojiler, Z kuşağının uzun yıllardır içinde olduğu hatta tüketmeye başladığı 

teknolojilerdir. Dolayısıyla bir bilgisayarın başına oturup çeşitli konuları araştırmak 

veya tasarım yapmak Z kuşağı için cazip bir yöntem değildir. Çünkü daha az zaman 

harcayarak, daha fazla sonuç alabileceği akıllı telefonlar ve tabletler her an 

parmaklarının ucundadır ve bunun için eğitim ortamında bulunmalarına gerek 

olmadığını düşünmektedirler. Bilgi teknolojileri, internet ve sosyal ağların ortaya 

çıkardığı en önemli etkilerden bir tanesi öğrenim ortamlarının okul sınıflarından hayatın 

tüm alanına yayılmasıdır. İnternet ve cep telefonu veya bilgisayarın olduğu ev, kafe, 

meydan, sokak, tren, otobüs ve uçak gibi her ortam öğrenme ortamına dönüşmüştür 

(Arkan & Yünter, 2018). 

Z kuşağı öğrencisi çoklu görev gerçekleştirme kabiliyeti sayesinde ders kitabından 

bir konuyu okurken eş zamanlı olarak bilgisayarından başka bir ödevle ilgili bir video 

izleyebilir ve bu ikisinin yanında arkadaşıyla mesajlaşmaya devam edebilir. Bu durum 

kuşağın aynı anda birden fazla alana odaklanabilme özelliğinden gelmektedir. Ancak 

genellikle kendiliğinden gerçekleşen bu beceri, kontrollü bir biçimde 

gerçekleştirilmezse dikkat dağınıklığı veya konsantrasyon eksikliğini ortaya çıkarabilir. 

Eğitim ortamında birey tarafından kullanılacak teknolojik imkanların çoklu görev 

becerisini olumlu yönde etkileyecek şekilde düzenlenmesi öğrenme üzerinde olumlu 

etkiler oluşturabilir. Ayrıca bu teknolojiler yalnızca etkili öğretime yardımcı araçlar 

olarak değil, bireylerin sanatsal üretim sürecine de destek olmalıdır. Günümüz dünya 

sanatında karşılaşılan sanat çalışmaları hibrit (karma, melez) bir yapıdadır. Sanat 

literatüründe; farklı bilim dallarına ait teknolojilerin birlikte kullanıldığı disiplinlerarası 

yaklaşımlarla üretilen pek çok sanat çalışması yer almaktadır. Geleceğin 

sanatçılarını/sanat eğitimcilerini yetiştirecek olan günümüz sanat eğitimi kurumlarının 

bu dönüşümleri yakalayabilmesi için sahip oldukları teknolojilerini, dünya genelindeki 

kullanım oranına paralel olarak yenilemesi ve eğitim ortamının etkin unsuru haline 

getirmesi gereklidir. 

Bu noktada günümüz eğitimcilerine önemli görevler düşmektedir. Eğitimciler, 

eğitim ortamlarında değerli bir araç olarak hizmet edebilmeleri için, öğrencilerin 

parmaklarının ucundaki teknolojiyi kullanmanın farklı yollarını düşünmelidirler 

(Jaleniauskienė & Jucevičienė, 2015). Ancak bugünün ebeveynleri ve öğretmenleri, 

çocukların yetişkin yaşamlarında her gün kullanacakları araçlara ilişkin çok az 

deneyime sahipler (Parlak, 2017). Pek çoğu X ve Y kuşağı bireylerinden oluşan öğretim 

elemanları, teknolojiyle hayatlarının bir dönemini geride bıraktıktan sonra tanımışlardır. 

Ancak öğretim elemanının tanıdığı, bildiği ve bu çalışmanın içeriğinde aktarılan 

teknolojik araçlar artık eskimekte ve daha bu araçların eğitim ortamına nasıl aktarılacağı 

tartışılamadan hızla daha yeni bir teknoloji ortaya çıkmaktadır. Dünyaca ünlü teknoloji 

firmalarının; insansı robotlar, yapay zekâ teknolojileri ve öğrenen cihazlar üzerinde 
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çalıştığı günümüzde genelde tüm eğitim ortamlarına, özelde ise sanat eğitimi ortamına 

entegrasyonu öncelikli olarak düşünülmeli ve araştırılmalıdır. 

Yapay zekanın örgütlerde ve program geliştiricilerde de öğrenen okul, akıllı 

programlar veya öğrenen programlar şeklinde daha dinamik hal alabileceği söylenebilir 

(Budak & Duran, 2016). Gelecek yıllarda yapay zekâ teknolojileri sayesinde 

öğrencilerin elektronik olarak tanınmasının, performans ve yeteneklerinin 

belirlenmesinin kolaylaşacağı düşünülebilir. Günümüz teknolojisinin ulaştığı seviyeye 

bakıldığında; herhangi bir dersi alan tüm öğrencilerin dönütlerini, performanslarını 

teknolojik araçlar yardımıyla analiz eden ve öğrencilerin öğrenmede en çok 

zorlandıkları alanları belirleyen ve buna bağlı içerikler ve öğretim süreçleri planlayan 

yapay zekâ teknolojilerine dayalı eğitim ortamlarının ortaya çıkması uzak bir ihtimal 

olarak düşünülmemelidir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

İlgili literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda; yükseköğretim düzeyinde sanat 

eğitimine yönelik olası dönüşümlere ve Z kuşağının dijitalleşen sanat eğitimi sürecine 

ilişkin olarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikli olarak ortaya 

çıkan sonuç Z kuşağının kendi gelişim döneminde yaşanmış farklı olaylardan etkilenmiş 

olmalarıdır. Bu sebeple; kuşağın kendi koşulları içinde ele alınması önemli 

görülmektedir. Eğitim sürecinde Z kuşağı bireyleriyle etkileşimi olan tüm eğitimcilerin 

bu bilinçle yaklaşmaları ve Z kuşağı bireylerini öncesindeki kuşakların gelişim 

ortamlarına göre hareket etmeye zorlamamaları önerilebilir. 

Çalışma bulgularından anlaşılacağı üzere, Türkiye’de teknolojik araçların ve 

internetin kullanım oranları her yıl belirli oranlarda artış göstermektedir. Mevcut 

bulgulara göre, günün önemli bir zaman dilimini teknolojik araçlarla geçiren Z kuşağını, 

bu araçları kullanmadan hareket etmeye yöneltmek mümkün görünmemektedir. Artık 

önemli olan dijitalleşen sanat eğitimi sürecini, mevcut teknolojik olanaklarla birlikte 

değerlendirmek ve kalıcı öğrenmenin nasıl sağlanabileceğini düşünerek planlamaktır. 

Mevcut teknolojik olanakların ve Z kuşağının bireysel özelliklerinin birlikte 

değerlendirildiği çok alanlı bir sanat eğitimi sürecinin planlanması ve ivedilikle işlerlik 

kazanması önemli görülmekte ve önerilmektedir. Bu konuda, kuşak özelliklerini tanıyan 

eğitimciler ile kuşağın sahip olduğu teknolojik olanakları bilen ve kullanan Z kuşağı 

bireylerinin birlikte planlayacakları eğitim süreçlerinin daha etkili olacağı düşünülebilir. 

Bunun için dersin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklere ve kullanılacak 

araç gereçlere öğrencilerle gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda ortak karar 

verilebilir. Böylece Z kuşağı bireyinin, sürece dahil edilmek ve fikirleri benimsenmek 

suretiyle güdülenmesi sağlanabilir. Böylece; sürecin gidişatına katkısı olduğunu 

düşünen öğrenci, eğitim sürecine kendi fikirleri doğrultusunda eklenen araçları daha 

bilinçli kullanabilecektir. Ayrıca öğretim elemanlarına, sanat eğitimde kullanılan güncel 

teknolojilerin tanıtıldığı hizmet içi eğitimlerin verilmesinde de yarar görülmektedir. 

Günümüzde örgün eğitimde hiç öğretilmemesine karşın Türkiye’de yaklaşık 60 

milyon kişi, teknolojik araçların, internetin ve sosyal medya hesaplarının nasıl 

kullanacağını bilmektedir. Pek çok sosyal medya platformu ve yazılım en kolay 

öğrenilecek şekilde basit tasarlanmaktadır. Ancak yine de bu öğrenmenin nasıl 

kendiliğinden olduğu sorusu, bir noktanın önemine dikkat çekmektedir. İhtiyaçtan 

doğan merak, bu öğrenmenin ön koşulu olarak ortaya çıkmaktadır. Z kuşağı bireyi, 

çevresindeki diğer bireylerin yaşamlarına dahil olan, konuştukları konuların önemli bir 

bölümünü kapsayan bu gelişmeleri takip ederek diğer bireylerle aynı seviyede bulunma 
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ihtiyacı duymaktadır. Bunun sonucunda nasıl yapıldığını merak etmeye başlamakta ve 

gerek kendi başına gerekse çevresindeki diğer bireylerden öğrenerek aradığı bilgileri 

elde edebilmektedir. İnsanın öğrenmesi merakla başlar. Doğal olarak merak duygusu 

olan herkes öğrenebilir (Demir, 2018). Merak duygusunun sanat eğitimi sürecinde 

ortaya çıkarılması, Z kuşağı bireylerinin öğrenmelerine oldukça önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

Öğretim elemanlarının dikkate almaları beklenen bir diğer durum Z kuşağı 

bireylerinin sanatsal uygulamalarında doğru yönlendirilmesidir. Günümüzün 

dijitalleşen sanat eğitiminde; bireylerin tasarım süreçlerinde önemli değişimler 

gözlenmektedir. Z kuşağı bireyleriyle birlikte; çizim yetenekleri psikomotor 

becerilerden ve kullanılan malzemelerden ayrılarak çeşitli teknolojik araçların 

olanaklarına dayanmaktadır. Artık bu bireyler için çözülmesi gereken problem; bir ağaç 

resmi çizebilmek değil düşündüğü ağaç resmini bulabilmektir. Bu yaklaşım bireylerin 

yaratıcılığına etki etmekte ve var olan çeşitli parçaların bir araya getirildiği süreçler de 

bireysel yeteneklere dayanan özgün işler kadar yaratıcı olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu da sanatsal üretim sürecindeki yaratıcılığın 

sorgulanmasına sebep olmaktadır. Günümüzde bir düşünceyi, tasarıyı, imgeyi 

görselleştirmek için çeşitli araçlardan yardım alınabilir. Ancak yaratıcılık, salt insani 

yeteneklere dayanan bir süreçtir. Bu süreçte bireyin sahip olduğu tüm bilgileri 

karşılaştırması, hayalindeki imgeleri görselleştirebileceği en uygun bilgileri (yöntem, 

malzeme, araç vb.) seçmesi ve tasarımını ortaya çıkarması beklenmektedir. Tüm diğer 

geleneksel araç gereçler gibi teknolojik araç gereçlerde yaratım sürecinin yardımcıları 

konumundadır ve bireyin yeteneklerinin ötesinde yer almamalıdır. Tasarım süreci ve 

yaratıcılık konusunda ifade edilen bu bilincin öğrencilere kazandırılması özgün 

tasarımların ortaya çıkmasında önemli bir adım olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin doğru yönlendirilmesi gereken diğer durum ise sanatın kuramsal 

alanında karşılaşılan güçlüklerdir. Z Kuşağı bireylerinin ulaştıkları bilgilerin 

doğruluğunu sorgulamadan kabullendikleri düşünüldüğünde, hangi bilgilerin doğru 

olduğu konusunda rehberlik edilmesi gerekebilir. Öğretim elemanlarının bu alanda 

bilgiler aktararak süreci yönlendirmeleri önerilebilir. Ayrıca evrensel bilgiye erişim 

oranlarını güçlendirmek için mesleki İngilizce derslerinin sanat eğitimi veren 

yükseköğretim kurumları planlarına yeniden eklenmesi önerilebilir. Ancak ders 

eklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, gerekli bilgilerin ders sürecinde öğretim 

elemanları tarafından verilmesi de evrensel bilgiye ulaşım olanağını olumlu 

etkileyebilir. 

Gerek kuramsal gerek uygulamalı derslerde; dersin amacı, süreci ve ulaşılması 

beklenen sonuçlara ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi yararlı olacaktır. Bu sayede 

öğrencilerin derse olan ilgisinin artması ve sonucu önceden görerek daha doğru bir 

yöntem ile ilerlemesi sağlanabilir. Tüm derslerin, teknoloji ile uyumlu hale getirildiği 

interaktif süreçlere dönüştürülmesi, öğrencilerin aktif rol almalarını sağlayacak önemli 

bir etmen olarak düşünülmektedir. İlgileri çok kısa sürede sona eren öğrencilere süreç 

içinde aktif roller verilerek işlenen konuya daha uzun süre ilgi duymaları sağlanabilir. 

Bu noktada yalnız metinlerin ve düz anlatımın değil grafiklerin, görsellerin ve 

videoların kullanılmasında yarar olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenmede diğer duyularımız 

da elbette önemlidir, ancak görme duyusu ağır bastığı ve Z Kuşağı görsel formları daha 

kolay algıladığı için eğitimci derslerinde görsel öğrenim yöntemlerine ağırlık vermelidir 

(Şahin, 2018). Ayrıca son yıllarda eğitimde yaygınlaşan ve daha fazla duyu organını 

uyararak öğrenmenin etkisini artıran teknolojik olanakların (VR ekipmanları, 3D 

yazıcılar vb.) sanat eğitimi sürecinde kullanılması sağlanabilir. 
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Son söz olarak; gelecek nasıl olursa olsun, bireylerin eğitimleri devam edecektir. 

Geleceğimizin sanatçıları, sanat eğitimcileri, doktorları, mühendisleri şu an 

yetiştirmekte olduğumuz Z kuşağı bireyleridir. Dijitalleşen sanat eğitiminde önemli olan 

çağın ötesini düşünebilen, sahip olduğu imkanları etkin ve verimli bir şekilde 

kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bu bireylerin, yaşadıkları toplumun her alanda 

ilerlemesini sağlayacak bireyler olacağı unutulmamalıdır.  
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 

Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini 

Tercih Nedenlerinin İncelenmesi 

Şule Fırat Durdukoca16 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Katılan Öğretmen 

Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenlerinin İncelenmesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerini anabilim dalı bazında 

karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden 

fenomenolojik yaklaşım kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen 

pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan 187 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, 

katılımcı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinin başında; 

mesleğe duyulan ilgi, mesleğin gerektirdiği özelliklere sahip olma ve topluma hizmet 

olduğu belirlenmiştir. “Mesleğe duyulan ilgi” nedeni, çalışma grubunda yer alan tüm 

öğrenim bölümlerindeki bazı öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. “Mesleğin 

gerektirdiği özelliklere sahip olma” nedeni ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 

Okulu’nda öğrenim gören öğretmen adayları dışında diğer bölümlerde öğrenim gören 

adaylar tarafından öğretmenlik mesleğini tercih nedeni olarak belirtilmiştir. “Topluma 

hizmet” gerekçesi ile öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmen adaylarının 

çoğunluğunu ise Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Belirtilen bu nedenler dışında; çağın ihtiyaçlarına uygun 

bireyler yetiştirme, bilgi paylaşımı sağlama, mesleğin toplumdaki olumlu statüsü, atama 

olasılığının yüksek olması, çocuk sevgisi, öğretmenlerin model olması, cinsiyet, iş 

güvencesi, değerlerine bağlı bireyler yetiştirme, model öğretmen olma, kariyer 

basamaklarında yükselme, sanat sevgisi aşılama, maddi imkânlar, aile yönlendirmesi 

vb. nedenler de katılımcı öğretmen adayları tarafından öğretmenlik mesleğini tercih 

gerekçeleri olarak ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, pedagojik formasyon eğitimi, meslek 

olarak öğretmenlik. 

Abstract 

 The aim of this study is to investigate the reasons for preference of teaching 

profession of prospective teachers participating in pedagogical formation education 

certificate program on the basis of department. The research was carried out using a 

phenomenological approach. The study group consisted of 187 prospective teachers 

who participated in pedagogical formation education certificate program held in Kafkas 

                                                           
16 Kafkas Üniversitesi, Türkiye, drsulefirat@gmail.com 
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University Faculty of Education in 2018-2019 academic year. The research data were 

collected with a structured interview form. The collected data were analyzed by content 

analysis technique. As a result of the research, it was determined that the most important 

reasons of the prospective teachers' preference for teaching profession were their interest 

in the profession, having the necessary qualifications for the profession and serving the 

society. The reason for “interest in the profession” was emphasized by some prospective 

teachers in all learning departments in the study group. The reason for “having the 

necessary qualifications for the profession” is stated as the reason for preferring the 

profession of teaching by the candidates who are studying in other departments except 

the prospective teachers studying in the School of Physical Education and Sports. Most 

of the prospective teachers who prefer teaching profession for the purpose of “serving 

the society” are the prospective teachers who study in Western Languages and 

Literatures Department. Apart from these reasons, the reasons for choosing the teaching 

profession are stated by the prospective teachers as follows: high probability of 

appointment, child love, gender, job security and so on. 

Keywords: Teacher training, pedagogical formation education, teaching as a 

profession. 

 

Giriş 

Çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirerek toplumsal gelişimi sağlamada, 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşmasında görev alan meslek gruplarının 

başında öğretmenlik mesleği gelmektedir. Öğretmenler, çeşitli meslek gruplarında 

toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetişmesinde rol almaktadırlar (Aktürk, 

2012). Bir ülkenin kalkınmasında, toplumdaki huzurun ve sosyal barışın sağlanmasında, 

bireyin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve 

değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrol oynamaktadırlar 

(Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Öğretmenliğin toplumsal gelişmedeki yadsınamaz rolü 

nedeniyle toplumun her kesimi bu mesleğin önemi konusunda hemfikir olsa da, ülkemiz 

açısından henüz tatminkâr düzeyde bir öğretmen yetiştirme sistemine sahip olduğumuzu 

söylemek güçtür (Bursal ve Buldur, 2016). Bu durumun olası nedenlerinin başında 

öğretmen yetiştirme sistemine dâhil olan öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri 

yer alabilir.  

Ülkemizde öğretmenlik mesleği; kimi zaman “bayanlara en yakışan meslek” olması 

nedeni ile kimi zaman “kolay ulaşılabilir bir meslek” olması nedeni ile kimi zaman da 

“ülke ihtiyacı karşılayacak öğretmenlerin nicelik olarak yetersizliği” nedeni tercih edilir 

olmuştur. Bu gerekçelerle yapılan meslek tercihleri, öğretmenlerin toplumsal 

saygınlıklarının zedelenmesine de yol açmıştır. Elbette ki öğretmenlik mesleğini 

“kişiliğine uygun olması” nedeni ile seçen öğretmen adayları da sayıca fazladır. Meslek 

seçimindeki faktörler bireyin o mesleğe uyumu ve mesleki doyumu hakkında kestirimde 

bulunmayı olanaklı kıldığından, bireylerin kendi benlik algıları ile uyumlu bir meslek 

seçimi yapmaları önem taşımaktadır. Bu uyumu sağlayan bir seçim, hem hizmet öncesi 

öğretmen eğitiminin niteliğini hem de hizmette olan öğretmenlerin mesleki 

memnuniyetlerini, motivasyonlarını, başarılarını, öğretim programlarının amaçlarına 

ulaşmalarındaki başarılarını etkileyecektir (Ekinci, 2017). Bu nedenle öğretmen 

yetiştirme programlarının başarısını, öğretmen niteliklerini, öğretmenlerin mesleki 

tutumlarını incelemek amacıyla yapılacak olan çalışmaların başlangıç noktası, öğretmen 

adaylarının bu mesleği tercih nedenlerini belirlemek, bu mesleği ne kadar benlik algıları 

ile uyumlu bir meslek olarak gördüklerini incelemek olmalıdır.  
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Öğretmenlik, insani duyarlılıklar açısından son derece önemli bir meslektir. Bu 

mesleği seçenlerin, hizmet getirecekleri kişilere karşı, yeterli bir duyarlılığa sahip 

olmaları beklenir (Yazıcı, 2009). Öğretmenlik mesleği öncelikle çocukları ve mesleği 

sevmeyi gerektirir. Çocukları ve öğretmeyi sevmeyenler iyi bir öğretmen olmazlar 

(Kıroğlu, 2018, s.349). Öğretmenlik mesleğini seçenlerin bu mesleğin gerektirdiği 

hazırlıklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu hazırlıkların bir kısmı kişisel özelliklerle, 

bir kısmı ise okul eğitimiyle ve entelektüel becerilerle, bir kısmı da toplumsal 

özelliklerle ilişkilidir (Yazıcı, 2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini 

tercih nedenlerini inceleyen çalışmalarda, ilgili nedenlerin birçok faktörün devreye 

girmesi nedeniyle çok boyutlu olduğu sonucuna varmıştır. Ancak tüm bu meslek tercih 

nedenlerini en genel anlamda kapsayan bir sınıflama olarak bu nedenler (i) özgecilik 

(topluma hizmet, çocukların geleceğine katkıda bulunma vb.), (ii) içsel motivasyon 

(ilgili alanda çalışma isteği, çalışacağı yaş grubundaki çocukları çok sevme vb.) ve (iii) 

dışsal etkenler (iş güvencesi, çalışma saatleri ve tatiller vb.) şeklinde üç kategoriye 

ayrılmaktadır (Bursal ve Buldur, 2016).  

Ulusal literatürde eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayların 

öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerini inceleyen çalışmaların olduğu görülmektedir 

(Aydoğmuş ve Yıldız, 2016; Boz ve Boz, 2008;Ubuz ve Sarı, 2008). Ancak özellikle 

orta öğretim kademelerinde öğretmen mesleğini yürütebilmek için pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adaylarının bu mesleği tercih nedenlerini 

inceleyen çalışmaların sayısı görece azdır (Demirtaş ve Kırbaç, 2016; Hacıömeroğlu ve 

Şahin-Taşkın,2009; Polat, 2014). Bu çalışmanın ana amacı formasyon eğitimi 

programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerini 

anabilim dalı bazında karşılaştırmalı olarak incelemektir. 

Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanılarak 

yürütülmüştür. Bu yaklaşımın temelini kişisel tecrübeler oluşturmaktadır. Araştırmacı 

katılımcının kişisel tecrübeleri ile ilgilenmekte, bireyin algılamaları ve olaylara 

yükledikleri anlamları incelemektedir (Baş ve Akturan, 2013, s. 84).  

 

Katılımcılar (İkincil alt başlık) 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kafkas 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen pedagojik formasyon eğitimi sertifika 

programına katılan 187 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amacıyla kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 

öğretmen adayları; Fen Edebiyat Fakültesi’nin Tarih (n=24), Türk Dili ve Edebiyatı 

(TDE) (n=52), Doğu Dilleri ve Edebiyatları (DDE) (n=29), Batı Dilleri ve Edebiyatları 

(BDE) (n=50) Bölümü ile Devlet Konservatuarı’nın Müzik Bölümü (n=14) ve Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun(BESYO) (n=18) çeşitli bölümlerinde öğrenim 

görmektedirler.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu; 

adayların demografik özelliklerinin belirlenmesini sağlayacak bir bölüm ve öğretmenlik 

mesleğini tercih nedenlerini sıralayacak bir bölüm olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. İçerik 

analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 
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temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir 

biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.259). Araştırmanın 

geçerliğini arttırmak için; araştırma bulgularının kendi içinde tutarlılığı ve anlamlılığı 

kontrol edilmiş, elde edilen bulguların daha önce yapılan araştırmalarda ortaya konulan 

kavramsal çerçevelerle uyumluluğu sorgulanmış, araştırma örnekleminin seçiminden 

verilerin analizine kadar tüm süreç detaylarıyla açıklanmıştır. Güvenirliğini artırmak 

için ise katılımcı öğretmen adaylarının konuya ilişkin görüşlerinden doğrudan alıntılar 

yapılmış ve araştırmanın tartışma bölümünde aynı konu üzerinde yapılmış başka 

araştırma sonuçları kullanılarak bulgular desteklenmiştir. 

Bulgular 

Aşağıda sunulan Tablo 1’de araştırmanın çalışma grubunu oluşturan pedagojik 

formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğini tercih nedenlerine yönelik görüşleri, öğrenim gördükleri bölüm değişkeni 

açısından frekans değerleri ile birlikte sunulmuştur.  

Tablo 1. 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenleri. 

Nedenler Bölümler 

TDE 

Bölümü 

DDE 

Bölümü 

BDE  

Bölümü 

Tarih  

Bölümü  

Müzik 

Bölümü 

BESYO Toplam 

f f F f f f f 

Mesleğe duyulan 

ilgi 

23 10 13 10 3 10 69 

Mesleğin 

gerektirdiği 

özelliklere sahip 

olma 

11 4 13 4 1  33 

Topluma hizmet 6 6 10 4   26 

Çağın 

ihtiyaçlarına 

uygun bireyler 

yetiştirme 

6 5 2 3 1 5 22 

Bilgi paylaşımı 

sağlama 

6  7 3 4  20 

Mesleğin 

toplumdaki 

olumlu statüsü 

5 2 4 4 2  17 

Atama olasılığının 

yüksek olması 

 5 1 1 2 2 11 

Çocuk sevgisi 4 4 1   1 10 

Öğretmenlerin 

model olması 

1 1 4  1  7 

Cinsiyet 1 2 3    6 

İş güvencesi      6 6 

Değerlerine bağlı 

bireyler yetiştirme 

 2   1  3 

Model öğretmen 

olma 

2 1  1   4 
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Kariyer 

basamaklarında 

yükselme 

1  1 1   3 

Sanat sevgisi 

aşılama 

  1   2 3 

Maddi imkânlar    1  2 3 

Aile 

yönlendirmesi 

1 1  1   3 

Nitelikli 

öğretmenler 

yetiştirmek 

    2  2 

İş yükünün azlığı 1  1    2 

Eğitim sisteminin 

dayatması 

2      2 

Toplumsal 

duyarlılık 

kazandırma 

  2    2 

Okul sevgisi 

kazandırma 

 1     1 

Çalışma saatleri 1      1 

Kişisel gelişim   1    1 

Mesleki gelişim    1   1 

Yaşam kalitesini 

arttırma 

  1    1 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini 

tercihlerinde etkili olan nedenlerin; mesleğe duyulan ilgi, mesleğin gerektirdiği 

özelliklere sahip olma, topluma hizmet, çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirme, 

bilgi paylaşımı sağlama, mesleğin toplumdaki olumlu statüsü, atama olasılığının yüksek 

olması, çocuk sevgisi, öğretmenlerin model olması, cinsiyet, iş güvencesi, değerlerine 

bağlı bireyler yetiştirme, model öğretmen olma, kariyer basamaklarında yükselme, sanat 

sevgisi aşılama, maddi imkânlar, aile yönlendirmesi, nitelikli öğretmen yetiştirme, iş 

yükünün azlığı, eğitim sisteminin dayatması, toplumsal duyarlılık kazandırma, okul 

sevgisi kazandırma, çalışma saatleri, kişisel ve mesleki gelişim ve yaşam kalitesini 

arttırma olarak belirlenmiştir. Nedenlere yönelik frekans dağılımları incelendiğinde, 

öğretmen adayları tarafından sıklıkla vurgulanan nedenlerin; mesleğe duyulan ilgi 

(f=69), mesleğin gerektirdiği özelliklere sahip olma (f=33) ve topluma hizmet (f=26) 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca “mesleğe duyulan ilgi” nedeni çalışma grubunda yer alan 

tüm öğrenim bölümlerindeki bazı öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. Bu 

neden kapsamında görüş açıklayan bazı öğretmen adaylarının ifadeleri şöyledir: 

“Çocukluktan gelen bir istem ve meslekti…” (Müzik Ö7); “Tek nedeni ilgimi çekmesi.” 

(BESYO Ö2); “Bu mesleğe küçüklüğümden beri ilgi duyuyorum…” (DDE Ö3); 

“Küçüklükten ve öğrencilik zamanlarımdan, üniversiteye bile hazırlanırken tek 

düşüncem öğretmen olmaktı.” (TDE Ö3); “…ilgimi çeken bir meslek olması…” (BDE 

Ö2); “Hep ilgim vardı. Başöğretmenle meslektaş olmak istiyordum.” (Tarih Ö16). 

“Mesleğin gerektirdiği özelliklere sahip olma” nedeni kapsamında BESYO hariç 

diğer bölümlerde öğrenim gören adaylar görüşlerini ifade etmişlerdir. Öğretmen 

adayları, bir öğretmenin sahip olması gereken kişisel ve mesleki özellikleri kendilerince 

belirtmişler ve belirttikleri bu özelliklere de sahip olduklarını düşündüklerini 

vurgulayarak görüşlerini açıklamışlardır. Bu kapsamda bazı öğretmen adaylarının 
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görüşleri şöyledir: “…öğretmen olmak için öğretme becerisi gereklidir bence. Bende bu 

beceri fazlası ile var…” (Müzik Ö9); “Bir şeyi insanlara öğretmeyi seviyorum. Jest ve 

mimiklerimi kullanmakta yetenekli olduğumu ve sabırlı olduğumu düşünüyorum. İyi 

öğretmen olabileceğime inanıyorum.” (BDE Ö40); “İnsan kendisini evrende 

konumlandırdığı yere göre tanımlar. Kendimi, varlığımı, aidiyetimi öğretmenlikte 

bulduğum için diyebilirim. Her özelliğim, kişiliğim, öğretmeyi sevmem bu mesleğe çok 

uygun…” (TDE Ö20); “Ders anlatma ve sınıf yönetme becerisine sahip olduğumu 

düşünüyorum…” (Tarih Ö8); “Bir şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum. Bunlar 

öğretmenlik mesleğinin gereklilikleri değil mi? Bende var bunlar.” (DDE Ö9);  “Kişilik 

ve karakter yapısı itibari ile kendimi bu mesleğe daha uygun görüyorum. Konuşmayı ve 

bir şeyler anlatmayı çok seviyorum.” (DDE Ö25) 

“Topluma hizmet” nedeni kapsamında toplam 26 öğretmen adayı görüş belirtmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, en çok Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde (f=10) öğrenim 

gören öğretmen adaylarının topluma hizmet nedeni ile öğretmenlik mesleğini tercih 

ettikleri tespit edilmiştir. Genel olarak öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğini tercih 

nedenlerinden birinin toplumun kalkınmasını sağlamak olduğunu ifade etmiş ve 

toplumsal kalkınmada bu mesleğin rolünü vurgulamışlardır. Bazı adayların görüşleri 

şöyledir: “Topluma en çok fayda sağlayan meslek bu. Doktoru da öğretmen yetiştiriyor, 

amiri de, memuru da, temizlikçiyi de. Toplumun gelişmesinde bu mesleklerin katkısı var 

tabi...” (TDE Ö4); “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’daki yeni neslin 

toplumu geliştireceğinden gerçek öğretmenlere ihtiyaçları olduklarını düşündüğüm için 

öğretmen olacağım.” (BDE Ö48);  “Ağaç yaş iken eğilir sözüne nispeten ben de yaş 

olan öğrencilerime şekil vererek ülkemin gelişmesini sağlamak, yeni nesillerimizin dim 

dik olmasını, vatanına, milletine yaralı bir insan olmasını sağlamak için bu mesleği 

seçtim.” (Tarih Ö22); “Yeni nesillere faydalı olmak, ülkeme faydalı olmak için seçtim. 

Bence gelecek nesillere fayda sağlayacak en temel meslek öğretmenlik…” (DDE 12).  

Tablo 1’e göre “çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirme”, çalışma grubunu 

oluşturan tüm bölümlerdeki bazı öğretmen adayları tarafından öğretmenlik mesleğini 

tercih nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 

öğrenim gören katılımcı öğretmen adaylarının 6’sı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı 

Bölümü’nde öğrenim gören adayların 5’i, Batı Dilleri’ndeki adayların 2’si, Tarih 

Bölümünde öğretime gören katılımcı adayların 3’ü, Müzik Bölümü öğretmen 

adaylarının 1’i ve BESYO’da öğrenim gören adayların 5’i öğretmenlik mesleğini tercih 

nedenlerinden biri olarak 21. yüzyıl birey özellikleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmek 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kapsamda bazı adayların görüşleri şöyledir: ”Düşünen, 

araştıran, sorgulayan, merak eden, hareketli bir neslin yetişmesinde katkım olsun 

istiyorum.” (BESYO Ö3);  “Daha iyi, daha nitelikli, çağa daha uygun bireyler 

yetiştirmek için…” (BESYO Ö1); “Çağın ihtiyaçları belli; düşünebilen, araştıran 

nesiller. Düşünebilen nesiller yetiştirmek istiyorum.” (Müzik Ö4); “Dünyayı gerçek 

anlamda anlamaya çalışan soru sorabilen, tüketmeden çok üretmeye kafayı takmış 

nesiller yetiştirmede bir katkım olması için istiyorum” (DDE Ö1); “Bilinçli bireyler 

yetiştirmek için tercih ediyorum…” (TDE 8); “Kendi kendisini geliştirebilen bireyler 

artık ihtiyaç var. Çünkü birey her şeyi bir şekilde öğreniyor ama öğrendiği ile 

kalmamalı, üzerine sürekli yenilikler ilave etmeli. Artık devir değişti. Balık tutmayı bilen 

nesiller yetiştirmek istiyorum.” (BDE Ö32).  

“Bilgi paylaşımını sağlama” araştırmaya katılan 20 öğretmen adayının öğretmenlik 

mesleğini tercih nedenlerinden biri olduğu belirlenmiştir. Bu gerekçe kasamsında görüş 

belirten adaylar, mevcut öğrenim seviyelerine ulaşıncaya kadar pek çok bilgi ve beceri 

edindiklerini, pedagojik formasyon eğitimi ile birlikte bu bilgileri nasıl 
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aktarabileceklerine dair de çeşitli bilgi ve beceriler kazandıklarını, bu aşamadan sonra 

edindikleri bu birikimini yeni nesillerle paylaşmak istediklerini belirtmişlerdir.  Bu 

kapsamda en çok Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının (f=7) görüş belirttikleri belirlenmiştir. Bazı adaylar görüşlerini şöyle ifade 

etmişlerdir:  “…öğretmenlik mesleği her zaman benim için yeni nesillere bilgi 

aktarmanın bir amacı/hedefi olmuştur…” (BDE Ö8); “Çocukluğumdan beri etrafımda 

Türkçeyi yanlış konuşanları düzeltmem sayılabilir. Bilgiyi aktaran ya da bilginin nasıl 

öğrenileceğini, bulunacağını gösteren, edindiği bilgileri paylaşan biri olmak istiyorum. 

Neticede şimdiye kadar hep bilgi aldım. Şimdi formasyonda nasıl aktarılacağını da az 

çok öğrendim. Sıra paylaşmakta…” (TDE Ö25).  

Tablo 1 incelendiğinde BESYO’da öğrenim gören öğretmen adaylarının dışında, 

diğer bölümlerdeki bazı katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinden 

birinin “Mesleğin toplumdaki olumlu statüsü” olduğu görülmektedir. Bazı adaylar 

öğretmenlik mesleğinin bizim ülkemizde kutsal sayılmasının, toplumun bu mesleğe ve 

meslek mensuplarına yönelik olumlu tutumlarının öğretmenliği tercih nedenlerinden 

biri olduğunu ifade etmişlerdir. Adaylardan biri “Öğretmenlik mesleği peygamberlik 

mesleğidir. Kutsaldır, sayılır, sevilir. O yüzden istiyorum.” (TDE Ö23); şeklinde görüş 

belirtirken bir diğer aday “Bu meslek, ülkemin her bölgesinde kutsal olduğunu bilerek 

tercih ettim.” (BDE Ö30) diyerek düşüncesini açıklamıştır. 

“Atanma olasılığının yüksek olması”, katılımcı öğretmen adaylarından 11’inin 

öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinden biri olmuştur. Bu gerekçenin, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören katılımcı öğretmen adayları dışında diğer 

bölümlerde öğrenim gören adaylar tarafından konuya ilişkin ifade edilen nedenlerden 

biri olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda bazı adayların görüşleri şöyledir: “Başka 

tercihim yok ki. Ben Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olacağım. Milli sporcu 

olarak atanmak zor. Öğretmenliğin ataması daha kolay.” (BESYO Ö9); “Bir tarihçi 

olarak atanmam zor. Gerçi tarih öğretmeni olarak atanmam da zor ama yine de olasılık 

daha yüksek.”  (Tarih Ö24) 

Tablo 1’de dikkat çeken bulgulardan biri “cinsiyet” bulgusudur. Katılımcı 

öğretmen adaylarından 6’sı öğretmenliği i tercih nedenlerinden birinin bu mesleği 

bayanlara uygun bir meslek olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Adaylardan biri “Bir 

bayan için iyi bir meslek, yeteri kadar tatili var.” (BDE Ö5) şeklinde bir diğer aday ise 

“Bir bayan için yapılabilecek en uygun meslek olduğunu düşündüğüm için bu mesleği 

seçtim.” (DDE Ö13)şeklinde görüş açıklamışlardır. Ayrıca “iş güvencesi” gerekçesinin 

ise  sadece katılımcı BESYO öğrencilerinden 6’sı tarafından konuya ilişkin sunulan 

gerekçelerden biri olması bir diğer dikkat çekici bulgu olmuştur. BESYO öğrencileri 

(f=6), öğretmenlik mesleğini garantisi olan bir meslek olduğunu belirtmişlerdir. 

Adaylardan biri “Öğretmenlik garantili bir iş. Atılma korkusu yok. Bir kere atanınca 

ömür boyu garantidesin…” (BESYO Ö17) diyerek düşüncesini ifade etmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinin incelenmesini amaçlayan bu araştırmanın 

sonucunda, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının mesleği tercih nedenlerinin 

başında “mesleğe olan ilgi”lerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu 

adayların genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlara sahip 

olduklarının göstergesi olarak değerlendirilebilinir. Demirtaş ve Kırbaç (2016) 

tarafından yapılan çalışmada da bu araştırmadan elde edilen bulgulara paralel olarak, 

pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin çoğunluğunun öğretmenlik 



 

166 
 

mesleğini sevdiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Şahin (2011) çalışmasında 

araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunluğunun (%60) öğretmenlik mesleğini 

isteyerek seçtiklerini, yaklaşık %34’ünün seçimlerinde mesleğe ilgi duymanın etkisi 

olduğunu ifade ettiklerini tespit etmiştir.  

Bu araştırmanın sonucunda, katılımcı öğretmen adaylarından 33’ünün bir 

öğretmenin sahip olması gereken kişisel ve mesleki özelliklere sahip olduğunu 

düşündükleri ve bu nedenle öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Genel olarak katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin mesleki özelliklerinden biri olarak 

“öğretme” bir diğer deyişle “anlatım” becerisine sahip olmaları gerektiğini belirtmişler 

ve bu becerinin kendilerinde var olduğunu iddia etmişlerdir. Alanyazında bu bulguyu 

destekleyen bir araştırma sonucuna rastlanmamıştır. Vlad ve Ciascai (2014), özellikle 

üniversite öğrencilerinin öğretmeni sadece basit bir bilgi kaynağı olarak değil karmaşık 

rollere sahip bir kişi olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Ancak bu araştırmada 

öğretmen adaylarından bazılarının öğretmenlik mesleğinin mesleki özelliklerinden 

birinin “anlatım becerisine sahip olmak” olduğunu vurgulamaları, mesleği hala bilgi 

kaynağı olarak gördüklerini ve öğrenciyi hayata hazırlama, gerçek yaşam problemlerini 

çözmesini ağlama, rehberlik yapma, iyi vatandaş yetiştirme, toplumsal gelişimine ve 

değişime öncülük etme gibi rollerini henüz benimsemediklerini göstermektedir. Ayrıca 

adayların bu görüşe sahip olmalarının bir diğer nedeni ise, henüz öğretmenlik 

tecrübelerinin olmaması olabilir. Pedagojik formasyon eğitiminin ikinci aşamasında 

okul deneyi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında öğretmen adaylarının Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim kurumlarında staj yapacak olmaları,  

öğretmenlik mesleğinin sadece iyi bir anlatım becerisine sahip olmanın dışında farklı 

mesleki özellikler de gerektirdiğini görmelerini sağlayacak bir ortam, konuya ilişkin 

görüşlerinde farklılıklar yaratabilir. 

Araştırmada 26 öğretmen adayının mesleği tercih nedenlerinden birinin topluma 

hizmet olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. Genel olarak adaylar, öğretmenlik 

mesleğinin ülke kalkınmasında önemli rolü olduğunu ifade etmişler ve öğretmen olarak 

bu kalkınmada paylarının olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Bir milletin sosyal ve 

ekonomik gelişimi, temel olarak, insanların yeni kurumlar yaratmayı, yeni teknolojiler 

kullanmayı, çevreleriyle başa çıkmayı ve davranış biçimlerini değiştirmeyi öğrendikleri 

bir eğitim sürecidir. Geniş anlamda eğitim, bireylerin yeteneklerini ve kurumların 

kapasitelerini geliştirir ve ulusal kalkınma olarak tanımlanan yakından ilişkili 

ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik değişikliklerin katalizörü olur. Bir eğitim 

kurumu, toplumu cehaletin karanlığından bilginin ışığına götürmek için öğrenme 

deneyimleri sağlamada önemli bir işlev görür. Bu toplumsal dönüşümü 

gerçekleştirmede önemli rol oynayan kurumlardaki kilit personel öğretmenlerdir 

(Vedika, 2016). Bazı katılımcı öğretmen adaylarının toplumu aydınlatmaya dönük 

düşüm sürecinde yer almak istemesi, ulusun geleceğini güvence altına almak isteyen 

genç bireylerin varlığını göstermesi açısından sevindiricidir.  

Araştırmanın sonucunda, çalışma grubunda yer alan tüm öğrenim bölümlerindeki 

bazı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinden birinin “çağın 

ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek” olduğu tespit edilmiştir. Bu gerekçe 

kapsamında genel olarak adaylar, 21. yüzyıl bireylerinin sahip olmasını gerekli 

gördükleri üst düzey düşünme, araştırma, merak, kişisel ve mesleki gelişime önem 

verme gibi becerileri sıralayarak, gelecek nesillerin bu becerilere sahip olmalarını 

sağlamak için öğretmenlik mesleğini tercih ettiklerini belirtmektedirler. Bu bulgu, 

katılımcı öğretmen adaylarının 21. yüzyıl toplumlarının eğitim sistemlerinin genç 

insanlara kazandırması gereken becerilere yönelik bir farkındalıklarının olduğunu 
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göstermektedir. 21. yüzyılda öğrenenlerin sahip olmaları beklenen en önemli becerileri 

tanımlamak zor olsa da politikacılar, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından dikkat 

çekilen beceriler şunlardır: Eleştirel düşünme, yaratıcılık, üstbiliş, problem çözme, 

işbirliği, motivasyon, özyeterlik, dürüstlük ve azim. (Lamb, Maire ve Doecke, 2017). 

Bu tür becerilerin bazı katılımcı öğretmen adayları tarafından öğrenenlere 

kazandırılmak istenmesi, ülkemizin 21. yüzyıl gelişmiş bilgi toplumu ülkesi olabilmesi 

için genç kuşaklarının çaba sarf etmek istediğini göstergesi olarak değerlendirilebilinir. 

Benzer bir değerlendirme “bilgi paylaşımını sağlama” nedeni içinde de yapılabilir. 

Katılımcı 20 öğretmen adayı öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerinden birinin bilgi 

paylaşımını sağlama olarak ifade etmiş ve edindikleri bilgileri kendilerinden sonra gelen 

nesile aktarmak istediklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla bu kapsam da görüş açıklayan 

katılımcılar da genç kuşakların bilgi kapasitelerini geliştirmek, beceri düzeylerini 

artırmak, çağın ihtiyaç duyduğu yukarıda sıralanan çeşitli becerilerle donanık olmalarını 

sağlamak için hizmete hazır olduklarını ifade etmişlerdir.  

Bu araştırmanın sonucunda cinsiyet faktörünün bazı öğretmen adayları tarafından 

öğretmenlik mesleğinin tercih nedenlerinden biri olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. 

Katılımcı 6 bayan öğretmen adayı, tatil imkânlarının fazlalığı ve yarım işgünü çalışma 

imkânı nedeni ile bu mesleği tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yaman, Yaman ve 

Eskicumalı (2001) çalışmalarında, öğretmenliğin kadınların yoğun olarak çalıştığı bir 

meslek dalı olduğunu, kadınların yarım gün çalışma ve uzun tatiller için bu mesleğe 

yöneldiklerini belirtmişlerdir. Kelleher (2012) ise öğretimde kadınlar ve öğretmenlik 

mesleğinin “feminizasyonu” konusundaki tartışmaların bir süredir Avustralya, Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde ve Karayipler ve Latin 

Amerika'nın bazı bölgelerinde de yaygın olarak görüldüğünü, bu ülkelerde, 21. yüzyılın 

büyük bölümünde kadın öğretmen sayısının artmasının kaçınılmaz olduğunu 

belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bilgiler ışığında şu önerilerde bulunabilinir: Araştırma 

geniş bir çalışma grubu üzerinde yinelenerek cinsiyetin öğretmenlik mesleğini tercihte 

yordayıcı bir faktör olup olmadığı incelenebilinir, öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğinin rollerine ilişkin düşüncelerini değerlendirecek yeni bir çalışma yapılabilinir, 

okul deneyi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik 

rolleri hakkındaki görüşlerine etkisini inceleyen çalışmalar gelecekte yürütülebilinir. 
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Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Stufflebeam’ın 

Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeline Dayalı 

Değerlendirilmesi 

Arzu Tosun17, Ali Arslan18 

 

Özet 

Yabancı dil eğitimi, öğrencinin dil öğrenme konusunda bilinçlendirilmesi ve 

öğrenmeyi yaşam boyu sürdüreceği bir davranış haline dönüştürmesinde onlara 

yardımcı olmalıdır. Bundan yola çıkarak tüm eğitim programlarında olduğu gibi 

İngilizce eğitim programının da güncel gelişmelere göre geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın amacı, 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan  

ortaokul İngilizce öğretim programının Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün 

(CIPP) Modeline göre, öğrenci görüşleri açısından değerlendirmektir. Bu araştırma, 

betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu  Zonguldak ilindeki 

ortaokullarda  5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 355 öğrenci  oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri ölçek ile toplanmıştır. Ölçek Dinçer (2013) tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek toplamda 45 maddeden  oluşmaktadır. Ölçek dörtlü likert tipi ölçek olup, 

ölçekteki maddelerin seçenekleri “Kesinlikle Katılıyorum(4), Katılıyorum(3), 

Katılmıyorum(2) ve Hiç Katılmıyorum(1)” şeklindedir. Bu araştırmada elde edilen 

verilerin analizi SPSS (Statistical Package fort the Social Sciences) 23.0 for Windows 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Bağlam boyutunda bulunan 

maddelerin genel ortalaması 2.94 olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” 

aralığına denk gelmektedir. Girdi boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 2.93 

olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Süreç 

boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 2.86 olarak bulunmuştur. Bu değer, 

“Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Ürün boyutunda bulunan maddelerin genel 

ortalaması 2.97 olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk 

gelmektedir. 

Anahtar Kelimler: İngilizce öğretim programı,  Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-

Süreç-Ürün (CIPP) Modeli 

 

Abstract 

Foreign language education should help the student to raise awareness about 

language learning and transform learning into a lifelong behavior. Based on this, as in 

all education programs, English education program needs to be evaluated according to 

current developments too. The aim of this study is to evaluate the 5, 6, 7 and 8th grade 

English teaching program, which was accepted in 2006 and has been implementing 

since the 2008-2009 academic year, according to Stufflebeam's Context-Input-Process-
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Product (CIPP) Model in terms of the student views. This research is a descriptive 

research. The participants of this study consists of 355 students studying in 5th, 6th, 7th 

and 8th grades in secondary schools in Zonguldak. The data of the study were collected 

with scale. The scale was developed by Dinçer (2013). The scale consisted of 45 items. 

The scale is a 4-point Likert-type scale and the options of the items in the scale are 

“Strongly Agree (4), Agree (3), Disagree (2), and Strongly Disagree (1)”. ”. The data 

obtained in this study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 23.0 for Windows. In order to analyze the data, frequency, percentage and 

mean which are from descriptive statistics were used. The mean of the dimension of 

context was found to be 2.94. This value corresponds to the “Agree” range. The mean 

of the dimension of input was found to be 2.93. This value corresponds to the “Agree” 

range. The mean of the dimension of process was found to be 2.86. This value 

corresponds to the “Agree” range. The mean of the dimension of product was found to 

be 2.97. This value corresponds to the “Agree” range. 

Keywords: English curriculum, the Stufflebeam's Context-Input-Process-

Product (CIPP) Model. 

Giriş 

Bu bölümde; araştırmanın problem durumuna, amacına, önemine, 

varsayımlarına, sınırlıklarına ve birtakım tanımlara yer verilmiştir.  

Problem Durumu 

Dil, bir iletişim aracıdır ve insanı diğer bütün canlılardan ayırarak sosyal bir 

varlık haline getirir. Dil, biyolojik değildir, kültürel, toplumsal ve psikolojik etkilerle 

sonradan kazanılır. Ana dili TDK “Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan 

edindiği dil.” şeklinde; yabancı dili ise “Ana dilin dışında olan dillerden her biri ve ana 

dilin dışında öğrenilen uzmanlık dili.” şeklinde tanımlar.   

Yabancı dil, başka ulusların düşüncelerini, bilimlerini, teknolojilerini, 

kültürlerini ve sanatlarını tanıma olanağı bulabileceğimiz bir araç niteliğindedir. 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde İngilizce resmi dildir ve bu ülkelerle siyasi, kültürel, 

ticari, bilimsel, ekonomik, eğitim ve teknolojik  ilişkileri gerçekleştirebilmek ve 

sürdürebilmek için İngilizce evrensel bir dil olmuştur. İngilizce, yaşayan binlerce dil 

arasında gösterilen ve farklı kıtalarda en çok kullanılan dil olma özelliği taşır. Bunun  

yanı sıra gelişmiş ülkelerin sürekli gelişen teknolojisi ve dünyanın bilim alanında 

yapılmış olan çalışmalarının yarısının İngilizce yazılmış olması nedeniyle, 21.yüzyılda 

bilgiye ulaşabilme noktasında İngilizce en önemli iletişim dili haline gelmiştir. 

(Broughton, Brumfit, Flavell, Hill ve Pincas, 2003, Atk. Kurt, 2017). Yabancı dil 

öğretimi öneminin bilimsel gerekçelerini şöyle sıralanabilir: 

1. Yabancı dil bilgisi turizmi geliştirir.  

2.  Yabancı dil bilgisi kalkınmayı hızlandırır.  

3. Türkçe, bilim dili değildir.  

4.  Batı dilleri, özellikle İngilizce, uluslar arası bir dil haline gelmiştir. 

Bu nedenler yabancı dil bilmenin önemini vurgular. 

Ülkemizde İngilizce öğretiminin amacı zaten ana dilleri aynı olan Türklerin 

kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlamak değil, Türk vatandaşlarının diğer ülke 

vatandaşları ile anlaşmalarını sağlamak için ortak bir dili etkin şekilde kullanmalarına 
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hizmet etmek ve bu sayede ülkemizin politik, bilimsel, askerî, ekonomik ve sosyal 

alanlarda hak ettiği ileri düzeye çıkmasını kolaylaştırmaktır.  Günümüz koşullarında 

yaşanan  iletişim, çok yönlü bir iletişimdir ve yabancı dil bilmek de öğrenilen dilin 

iletişim aracı olarak çok yönlü kullanılabilmesi demektir. Bir dili iletişim aracı olarak 

kullanmak da, okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma gibi dilde dört beceriyi 

geliştirecek şekilde öğrencilerin desteklenmesini gerektirir. (Gündoğdu 2007; 

Gömleksiz/Elaldı, 2011: 447, Atk. Dellal ve Yücel, 2015). Yabancı dil öğretilen ve 

öğrenilen yerin temelini okul oluşturmaktadır. İngilizce ögrenmenin tüm dünyada artan 

bir deger halini almasina paralel olarak Türkiye'de de İngilizce ögrenimine olan 

toplumsal ilgi her geçen gün artmaktadir ve İngilizce öğrenimi artık ihtiyaç halini 

almıştır. Bu nedenle Türkiye’de yabancı dili daha etkin öğretebilmek adına İngilizce 

öğretiminin ilköğretimde başlatılması T.T.K.B.’nın 17.09.1997 tarih ve 144 sayılı kararı 

ile yürürlüğe konan “İlköğretim Okulu Yabancı Dil (İngilizce) Öğretim Programı” adlı 

programla olmuştur. 

Araştırmanın problem durumunu öğrenci görüşleri açısından Ortaokul İngilizce 

öğretim programının sistem yaklaşımını temel alan kapsamlı bir model olan 

Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli çerçevesinde 

değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 2006 yılında kabul edilen ve 2008-2009 eğitim öğretim 

yılından itibaren uygulamaya koyulan Ortaokul İngilizce öğretim programının 

Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeline göre öğrenci görüşleri 

açısından değerlendirmektir. Bu  amaç doğrultusunda araştırmanın nicel boyutunda 

aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır:  

Ortaokul İngilizce öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün 

değerlendirme boyutlarına ilişkin öğrenci görüş puanları nasıl bir dağılım 

göstermektedir? 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın önemi bu alanda araştırma yapacak olanlara kaynak 

olabileceği, elde edilen sonuçlar ışığında var olan programların eksikliklerinin 

giderilmesi ve yenilecek olan öğretim programlarına yol gösterici olmasıdır. 

Varsayımlar 

1.    Bu araştırmada görüş bildiren öğrenciler soruları içtenlikle, gerçek 

düşüncelerini yansıtacak biçimde cevaplamışlardır.  

2.     Program değerlendirme anketi sorularının programı değerlendirmeye 

yeterli olduğu kabul edilmiştir.  

Sınırlıklar 

1. Araştırma 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili sınırları 

içerisinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlıdır.  

2. Program değerlendirme modelleri açısından Stufflebeam’in Bağlam-

Girdi-Süreç-Ürün Değerlendirme Modeli ile sınırlıdır.  
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Kavramsal Çerçeve 

Program Değerlendirme: Çeşitli ölçme araçları ve gözlemlerle eğitim 

programlarının etkinliği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın 

etkinliğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkinliği 

hakkında karar verme sürecidir. (Uşun, 2016). 

Program değerlendirme; programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. 

Karar vermede,sonuç çıkarmada ve programla ilgili kararları bilgiye dayandırmada 

program değerlendirme uzmanına yardımcı olur. Eğitim programlarının tasarlanması ve 

uygulanması ne kadar önemli ise, uygulanan programların değerlendirilmesi de bir o 

kadar önemlidir.  Program değerlendirmenin temelinde, öğretimin değerlendirilmesi 

yatmakta olup uygulanan programın tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması 

hedeflenmektedir. Programın işlevsellik kazanmasına yardımcı olacak kaynaklardan 

yararlanma, programda var olan öğeleri yenileme ya da geçerliliğini kaybetmiş olanları 

ortadan kaldırmaya dönük kararları kapsamaktadır. Değerlendirme sonuçları 

uzmanlara; programı kabul etme, değiştirme ya da ilerlemesine imkân verme konusunda 

bilgi sağlamaktadır. Ayrıca karar vermede, çıkarım yapmada ve programla ilgili 

kararları dayanaklandırmada program sonuçları etkilidir. (Demirel, 2015). 

Program Değerlendirme Modelleri: 

 Hedef dayalı değerlendirme modeli 

 Metfessel-Michael değerlendirme modeli 

 Provus’un farklar yaklaşımı ile değerlendirme 

 Stake’in uygunluk modeli 

 Eisner’in eğitsel eleştiri modeli 

 Ögelerine dönük program değerlendirme modeli 

 Hammond’un değerlendirme modeli 

 Bennet’in program değerlendirme modeli 

 Dick ve Carey’in öğretimsel tasarım modeli 

 Kirkpatrik’in yetiştirme değerlendirme modeli 

 Gerçekçi değerlendirme modeli 

 Alkin’in UCLA değerlendirme modeli 

 Saylor, Alexander ve Lewis modeli 

 Stufflebeam’in bağlam, girdi-süreç ve ürün modeli (CIPP) 

 

Stufflebeam Bağlam-Girdi-Ürün-Süreç (CIPP) Modeli  

Model adını “Bağlam (context), Girdi (input), Süreç (process) ve Ürün 

(product)” kelimelerinin ilk harflerinden almıştır Bu modeli diğer değerlendirme 

modellerinden ayıran en temel özellik “değerlendirmenin kanıtlamak değil, geliştirmek 

olduğu” düşüncesidir. CIPP modeli 1960’ların sonlarında ABD okul programları için 

özellikle de kentteki okullarda öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeye yönelik sorumluluk 

geliştirme ve kazandırma amacıyla geliştirilmiştir. (Stufflebeam ve Shinkfield, 2007: 

331, Akt. Dinçer, 2013). Stufflebeam’in modelinde program  bağlam, girdi, süreç ve 

ürün olmak üzere dört farklı aşama değerlendirilmektedir. Bunlar: planlama, 

yapılandırma, uygulama ve geri dönüştürme olarak ifade edilebilir. 



 

174 
 

Bağlam değerlendirme: CIPP modelinin ilk basamağını bağlam oluşturur. 

Program ile ilgili tüm faktörler ve mevcut durumun analizi yapılır. Bu aşamanın amacı, 

hedeflere temel olacak bilgilerin toplanması ve hedeflerin bu bilgilere göre 

belirlenmesidir. Bağlam değerlendirmenin amacı ilgili çevreyi tanımlamak, bu çevreyle 

ilgili istenen ve gerçek durumun neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu nedenle bağlam 

değerlendirme  ihtiyaçların değerlendirmesini içermelidir. (Arslan ve Demirel, 

2007:199; Demirel, 2012: 178, Akt. Özaltaş Serçek & Oral, 2016). 

Girdi değerlendirme: CIPP modelinin ikinci basamağını girdi oluşturur. 

Yeniliği geliştirmek için kullanılan kaynaklar hakkındaki sorular çoğalmaktadır. Proje 

için kimler, ne tür fonlar, mekanlar ve hangi donanımlar uygun olur; tüm bunlar istenen 

sonuçlara ulaşmada yeterli olur mu, gibi sorulara cevap aranır. (Dick, 2002:148, Akt. 

Özaltaş Serçek & Oral, 2016). Girdi değerlendirmesi sayesinde karar vericiler hangi 

planlamanın daha etkili olacağına, bütçeye dair taleplerin ne yönde şekillenmesi 

gerektiğine, kaynakların ne şekilde kullanılacağına ve personel arasındaki iş yükü 

planlamasının nasıl olacağına dair değerlendirmede bulunabilir. (Turan, 2016). 

Süreç değerlendirme: CIPP modelinin üçüncü basamağını süreç oluşturur. 

Program uygulanırken gerçekleştirilen etkinlikler incelenir. (Gökmenoğlu, 2014, Akt. 

Turan, 2014). Üç çeşit strateji içerir. Bunlardan ilki; uygulamadaki eksiklikleri tahmin 

etme ve fark etme, ikincisi; karar için gerekli olan bilgiyi sağlama, üçüncüsü; uygulanan 

yöntemleri kayıt etmedir. (Demirel, 2012: 178, Akt. Özaltaş Serçek & Oral, 2016). 

Süreç değerlendirmede aktiviteler takip edilir, belgelenir ve değerlendirilir; bunlar 

değerlendirme kullanıcılarının çabalarını arttırmalarını ve eylem planlarının kayıtlarına 

devam edebilmelerini gerçekleştirmeye yardımcı olur. (Stufflebeam, 2003a: 31, Akt. 

Özaltaş Serçek & Oral, 2016). Yapılan planlamanın ne derecede uygulandığı, uygulama 

esnasında programın başarısını etkileyen problem türleri ve hangi düzenlemelerin 

yapılmasına ihtiyaç duyulduğu gibi sorulara cevaplar aranır. (Ünal, 2011, Akt. Turan, 

2016). 

 

Ürün değerlendirme: CIPP modelinin dördüncü basamağını ürün oluşturur. 

Programın ürünü hakkında veri toplanarak, beklenen ürün ile gerçekleşen ürünün 

karşılaştırması yapılır. Ürün değerlendirme sonucu uygulanan programın devam edip 

etmeyeceği kararlaştırılır. (Arslan ve Demirel, 2007, Akt. Özaltaş Serçek & Oral, 

2016). Ürün değerlendirmesi, öğretim programlarının değişip değişmeyeceğine, ince 

ayarlanmış olup olmadığına ya da bitirilip bitirilmeyeceğine karar verir ve aynı 

zamanda öğretim programı aktivitelerinin sonuçlarını değerlendirebilir. (Tseng vd., 

2010: 257, Akt. Özaltaş Serçek & Oral, 2016). Ürün değerlendirme sayesinde 

programın sonunda ne denli başarıya ulaşıldığının geniş kapsamlı bir 

değerlendirilmesinin yapılması sağlanır. (Stufflebeam & Coryn, 2014, Akt. Turan, 

2016). 

 

Yöntem 

Bu  bölümde  araştırmanın  modeli,  çalışma  grubu,  veri  toplama  araçları  ve  

verilerin  analiz  edilmesinde  kullanılan  tekniklere  yer  verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli (Deseni) 
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Bu araştırma, betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırma, araştırma konusunda 

var olan olguları ve bu olguların birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemeye, sınıflamaya 

ve kaydetmeye yaramaktadır. (Büyüköztürk, Akgün, Demirel, Karadeniz ve Kılıç 

Çakmak, 2012). 

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 

Zonguldak ilindeki  5. - 6. - 7. ve 8. sınıfllarda öğrenim gören 355 öğrenci  

oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri ölçek ile toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 

Dinçer (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek,  İngilizce  öğretim programının 

Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli göz önüne alınarak, bağlam 

değerlendirmeye yönelik 10 madde, girdi değerlendirmeye yönelik 11 madde, süreç 

değerlendirmeye yönelik 13 madde ve ürün değerlendirme yönelik 11 madde olmak 

üzere toplamda 45 maddeden  oluşmaktadır. Ölçek dörtlü likert tipi ölçek olup, ölçekteki 

maddelerin seçenekleri “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Katılmıyorum ve 

Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindedir. Ölçeğe verilen yanıtların puanlanmasında 

“Kesinlikle Katılıyorum” 4 puan, “Katılıyorum” üç puan, “Katılmıyorum” iki puan ve 

“Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğine bir puan verilmiştir. Öğrencilerden ölçekte yer 

alan maddeleri önem derecesine göre bir ile dört arasında değerlendirmeleri istenmiştir. 

Bağlam boyutunda Ortaokul İngilizce Öğretim Programının amacı, güçlü ve zayıf 

yönleri, öğrenci ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı, dil becerilerinin gelişimine 

uygunluğu, programın içerik ve süre uyumuna; Girdi boyutunda öğrenci, öğretmen, 

materyal ve sınıf özelliklerine, Süreç boyutunda sürecin işleyişinde karşılaştıkları 

güçlükler ve ders süresince yapılan etkinlik, kullanılan yöntem ve tekniklere, Ürün 

değerlendirme boyutunda da öğrencilerin programın başarısıyla ilgili memnuniyet 

durumlarının değerlendirilmesi istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS (Statistical Package fort the 

Social Sciences) 23.0 for Windows paket programı kullanılarak yapılmıştır. 5. - 6.- 7. 

ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce Öğretim Programına ilişkin görüşlerini belirlemek 

için betimsel istatistik kullanılmıştır.  

Bulgular ve Sonuç 

Bu bölümde araştırmaya katılan ortaokul  5. - 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

İngilizce öğretim programının; Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) 

Modeli değerlendirme boyutlarına ait maddeler için verdikleri cevaplar incelenmiştir. 

Bu maddelere ait dağılımlar, yüzde sonuçları ve aritmetik ortalamalar hesaplanarak 

sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir.  

Bağlamın Değerlendirilmesi 
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Ortaokul  5. - 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretim programının; 

Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli bağlam değerlendirme 

aşamasına ilişkin 10 maddeye verdikleri cevapların frekansları, yüzdeleri, aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Cevaplara ilişkin bulgular tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1 

Ortaokul Öğrencilerinin Bağlam Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. 

M
ad

d
e

 N
o

 

Bağlam Değerlendirme 
 H

iç
  

ka
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

Ta
m

am
e

n
  

K
at

ılı
yo

ru
m

 

O
rt

al
am

a
 

St
an

d
ar

t 
Sa

p
m

a
 

A
n

la
m

ı 

  f % f % f % f % X Ss  

1 

Programın amacı İngilizceyi 

doğru ve etkin kullanmamızı 

sağlamaktadır. 

12 3,4 48 13,5 184 51,8 111 31,5 3,11 ,75 

K
at

ııy
o

ru
m

 

2 
Program konuşma ve dinleme 
becerilerimizi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

12 3,4 54 15,2 178 50,1 110 31,0 3,09 ,76 

K
at

ııy
o

ru
m

 

3 
Program okuma ve yazma 
becerilerimizi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

18 5,1 74 20,8 165 46,6 98 27,7 2,96 ,82 

K
at

ııy
o

ru
m

 

4 
Bir yıl boyunca işlediğimiz 
konular oldukça fazladır. 

34 9,6 93 26,3 118 33,4 108 30,6 2,84 ,96 

K
at

ııy
o

ru
m

 

5 
Konularımızı anlamak için bize 
ayrılan ders süresi yeterlidir. 

34 9,7 56 15,9 136 38,3 126 35,5 3,00 ,95 

K
at

ııy
o

ru
m

 

6 
Program dil öğrenme 

ihtiyacımızı karşılamaktadır. 
27 7,7 53 15,1 159 45,4 111 31,7 3,01 ,88 

K
at

ııy
o

ru
m

 

7 
Programın içeriği (konular) 

yaş grubumuza uygundur. 
20 5,7 36 10,2 176 50,0 120 34,1 3,12 ,81 

K
at

ııy
o

ru
m
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8 
Program bize İngilizceyi 

sevdirecek niteliktedir. 
30 8,5 54 15,3 156 44,1 114 32,2 3,00 ,90 

K
at

ııy
o

ru
m

 

9 

Sınıfta bireysel ya da grupla 

aktiviteler yapmak için yeterli 

alanımız vardır. 

72 20,4 100 28,3 109 30,9 72 20,4 2,51 1,03 

K
at

ııy
o

ru
m

 

10 

Sınıf ortamı bizi 

İngilizce öğrenmeye 

teşvik etmektedir. 

4

7 

13,

3 
84 

23,

7 

13

4 

37,

9 
89 

295,

1 

2,7

4 
,97 

K
at

ıı
y
o
ru

m
 

Tablo 1 incelendiğinde, bağlam boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 

2.94 olarak bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Bundan 

yola çıkarak öğrencilere göre İngilizce dersi öğretim programı bağlamının İngilizceyi 

doğru ve etkin kullanmaya, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini 

geliştirmeye, dil öğrenme ihtiyacını karşılamaya, İngilizceyi sevdirmeye ve öğrenmeye 

teşvik etmeye uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca yıl boyunca işlenen 

konuların fazla fakat ders süresinin yeterli olduğu, içeriğin yaş gruplarına göre, sınıf 

ortamının bireysel ve grup aktivitelerine  uygun olarak düzenlendiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

 

Girdinin Değerlendirilmesi 

Ortaokul  5. - 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretim programının; 

Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli girdi değerlendirme 

aşamasına ilişkin 11 maddeye verdikleri cevapların frekansları, yüzdeleri, aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Cevaplara ilişkin bulgular tablo 2’de 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

Tablo 2 

Ortaokul Öğrencilerinin Girdi Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. 

M
ad

d
e

 N
o

 

Girdi Değerlendirme 
 

H
iç

  

  k
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
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ru
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m
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e

n
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ru
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O
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d
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p

m
a 

A
n
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m

ı 

f % f % f % f % X Ss 
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11 

Bilgi seviyem İngilizce 

dersini anlamak için 

yeterlidir. 

16 4,5 44 12,4 168 47,3 127 38,8 3,14 ,80 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

12 
İngilizce dersini 
sabırsızlıkla beklerim. 

44 12,4 106 29,9 115 32,4 89 25,1 2,81 2,40 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

 

13 

Dil öğrenme 
yeteneğimin oldukça 
iyi olduğunu 
düşünüyorum. 

31 8,7 83 23,4 156 43,9 85 23,9 2,83 ,89 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

14 
 
Ders kitabımız ilgimi 
çekmektedir. 

82 23,2 91 25,8 110 31,2 70 19,8 2,47 1,05 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

15 

Ders kitaplarında 
popüler şarkı, 
bilmece, bulmaca gib 
farklı aktiviteler yer 
almaktadır. 

47 13,3 87 24,6 115 32,5 105 29,6 2,78 1,01 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

16 

Öğretmenimiz bize 
derslerde sık sık ek 
materyaller (çalışma 
yaprakları) verir. 

50 14,1 85 23,9 142 40,0 78 22,0 2,69 ,96 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

17 

Derste kullanılan 

materyaller (CD, 

video, flashcards) 

beni İngilizce 

öğrenmeye 

özendirmektedir. 

40 11,4 88 25,1 113 32,2 110 31,3 2,83 ,99 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

18 

Ek materyallerin 

(kaynaklar, çalışma 

yaprakları vb.) dersi 

anlamamda katkısı 

büyüktür 

23 6,5 52 14,7 158 44,8 120 34,0 3,06 ,86 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

19 
Ders kitabı 
seviyemize uygundur. 

34 9,7 42 11,9 161 45,7 115 32,7 3,01 ,91 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

20 

İngilizce 

öğretmenimiz bize 

çok iyi İngilizce 

öğretir. 

10 2,8 40 11,3 111 31,3 194 54,6 3,37 ,79 

Ta
m

am
en

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

d2

1 

Öğretmenimiz bizi 

İngilizce öğrenmeye 

teşvik eder. 

17 4,8 34 9,7 134 38,1 166 47,2 3,28 ,83 

Ta
m

am
en

 

K
at

ılı
yo

ru
m
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Tablo 2 incelendiğinde, girdi boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 2.93 olarak 

bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Bundan yola çıkarak öğrencilere göre 

İngilizce dersi öğretim programı girdisinin öğrencilerin bilgi seviyelerinin İngilizce dersini anlamaya 

yettiği, İngilizce dersini sabırsızlıkla bekledikleri, dil öğrenme yeteneklerinin oldukça iyi olduğunu 

düşündükleri, ders kitabının ilgi çekici olmadığı, ders kitaplarında popüler şarkı, bilmece, bulmaca gibi 

farklı aktivitelerin yer aldığını, öğretmenlerin derslerde sık sık ek materyal verdiklerini, derslerde 

kullanılan ek materyallerin öğrencileri İngilizce öğrenmeye özendirdiği, dersi anlamında büyük katkı 

sağladığı, ders kitabının öğrenci seviyesine uygun olduğu, İngilizce öğretmenlerinin onlara çok iyi 

İngilizce öğrettiğini düşündükleri ve öğretmenlerinin onları İngilizce öğrenmeye teşvik ettikleri 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Sürecin Değerlendirilmesi 

Ortaokul  5. - 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretim programının; Stufflebeam’in 

Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli süreç değerlendirme aşamasına ilişkin 13 maddeye verdikleri 

cevapların frekansları, yüzdeleri, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Cevaplara 

ilişkin bulgular tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3 

Ortaokul Öğrencilerinin Süreç Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. 

M
ad

d
e

 N
o

 

Süreç Değerlendirme 
 

H
iç

  k
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

Ta
m

am
e

n
  

  K
at

ılı
yo
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m

 

O
rt
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am

a
 

St
an

d
ar

t 
 

  S
ap

m
a 

A
n

la
m

ı 
f % f % f % f % X Ss  

22 

Derste yaptığımız 

etkinlikler, derse olan 

ilgimi arttırmaktadır. 

18 5,1 54 15,2 127 35,8 156 43,9 3,18 ,87 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

23 
Etkinlikler bizim 
derslere aktif olarak 
katılmamızı sağlar. 

18 5,1 42 11,9 162 45,9 131 37,1 3,15 ,82 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

24 
Etkinliklerin İngilizce 
öğrenmemize olumlu 
katkısı vardır. 

18 5,1 41 11,5 155 43,7 141 39,7 3,18 ,82 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

25 

Etkinlikler iletişim 
becerilerimizi 
(konuşma-dinleme) 
geliştirir. 

22 6,3 48 13,6 146 41,5 136 38,6 3,12 ,87 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

26 
Derslerimiz dilbilgisi-
gramer ağırlıklı 
geçmektedir. 

35 10,0 78 22,2 131 37,3 107 30,5 2,88 ,95 

K
at

ılı
yo

ru
m
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27 
Derslerimiz zevkli 
geçer. 

31 8,8 50 14,2 135 38,4 136 38,6 3,06 ,93 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

28 

Öğretmenimiz 

derslerde farklı 

yöntem-teknikler (rol 

yapma,drama, 

..)kullanır. 

57 16,1 100 28,2 110 31,0 88 24,8 2,64 1,02 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

29 

Derslerde 

arkadaşlarımızla eşli-

grup aktivitelerini 

sıklıkla yaparız. 

65 18,3 105 29,6 106 29,9 79 22,3 2,56 1,02 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

30 

Ders işleme süresinde 

sınıf düzeni bazen 

bozulmaktadır. 

47 13,4 56 15,9 138 39,2 111 31,5 2,88 ,99 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

31 

Sınıf mevcudumuzun 
fazla oluşu 
öğrenmemizi olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

86 24,3 78 22,2 93 26,3 97 27,5 2,56 1,13 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

32 

Derslerde 

öğretmenimiz ile 

iletişimimiz çok iyidir. 

23 6,5 44 12,5 128 36,4 156 44,3 3,27 1,82 

Ta
m

am
en

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

33 

Sadece öğretmenin 
söz sahibi olduğu bir 
öğretim 
verilmektedir. 

120 34,6 108 31,1 7 20,7 47 13,5 2,13 1,03 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

34 

Sınıfın çoğunluğu 

derslere aktif olarak 

katılmaktadır. 

58 16,5 97 27,6 130 36,9 67 19,0 2,58 ,97 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

Tablo 3 incelendiğinde, süreç boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 2.86 olarak 

bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Bundan yola çıkarak öğrencilere göre 

İngilizce dersi öğretim programı sürecinde  derste yapılan etkinliklerin öğrencilerin  derse olan ilgilerini 

artırdığı, derslere aktif olarak katılmalarını sağladığı, İngilizce öğrenmeye olumlu katkı sağladığını, 

iletişim becerilerini geliştirdiği, derslerin dilbilgisi ağırlıklı geçtiği, derslerin zevkli geçtiği, öğretmenin 

derslerde farklı yöntem ve teknikler kullandığı, derslerde grup aktivitelerini sıklıkla yaptıkları, ders 

süresinde sınıf süzeninin bazen bozulduğunu, sınıf mevcudunun fazla oluşunun öğrenmelerini olumsuz  

yönde etkilediğine, öğretmenleri ile iletişimlerinin çok iyi olduğuna, sadece öğretmenin söz sahibi 

olmadığına, sınıfın çoğunluğunun derslere aktif olarak katıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Ürünün Değerlendirilmesi 

Ortaokul  5. - 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretim programının; Stufflebeam’in 

Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli ürün değerlendirme aşamasına ilişkin 11 maddeye verdikleri 

cevapların frekansları, yüzdeleri, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Cevaplara 

ilişkin bulgular tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4 

Ortaokul Öğrencilerinin Ürün Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. 

M
ad

d
e

 N
o

 

Ürün Değerlendirme 
 

H
iç

  

 k
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

 

Ta
m

am
e

n
  

  K
at

ılı
yo

ru
m

 

 

O
rt

al
am

a
 

St
an

d
ar

t 
 S

ap
m

a 

A
n

la
m

ı 

f % f % f % f % X Ss  

35 

Proje/performans ödevleri 

değerlendirmeye (başarı 

notumuza) dahil 

edilmektedir. 

27 7,7 36 1,3 147 42,2 140 39,9 3,14 ,88 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

36 
Performans ödevlerinin 
İngilizce başarımıza olumlu 
katkısı vardır. 

16 4,6 56 16,0 153 43,6 126 35,5 3,10 ,83 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

37 
Test sınavlarında klasik 
sınavlara oranla daha başarılı 
olduğumu düşünüyorum. 

27 7,6 26 16,7 123 34,7 145 41,0 3,09 ,93 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

38 

Öğretmenimiz öğretim 
sürecindeki gelişim ve 
çabalarımızı dikkate alarak 
karne notumuzu verir. 

21 6,0 36 10,2 138 39,2 157 44,6 3,22 ,85 

K
at

ılı
yo

ru
m

 
39 

Sınav soruları, sadece ezbere 
dayalı olmayıp anlamamızı, 
düşünmemizi ve yorum 
yapmamızı gerektirir.  

30 8,5 44 12,5 157 44,7 120 34,2 3,04 ,89 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

40 
Sınavlar yalnızca dil bilgisi ve 

kelime bilgimizi ölçmektedir. 
53 15,1 122 34,8 113 32,2 63 17,9 2,52 ,95 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

41 

Sınavların, konuları öğrenip 

öğrenmediğimizi ölçmekte 

başarılı olduğunu 

düşünüyorum. 

21 6,0 59 16,9 145 41,5 124 35,5 3,06 ,87 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

42 

Sınav (yıl sonu sınavları, SBS, 

kısa sınavlar) sayısı 

başarımızı ölçmede 

yeterlidir. 

42 11,9 71 20,1 135 38,2 105 29,7 2,85 ,97 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

43 

Sınav sonuçları gerçek 

başarımızı 

yansıtmamaktadır. 

74 21,0 79 22,4 110 31,2 90 25,5 2,61 
1,0

8 

K
at

ılı
yo

ru
m
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44 

Dersler ilerledikçe İngilizce 
konuşma-dinleme (iletişim) 
becerilerine ilişkin gelişim 
gösterdiğimi düşünüyorum.  

24 6,8 54 15,2 153 43,1 124 34,9 3,06 ,87 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

45 

Dersler ilerledikçe İngilizce 

dilbilgisine ilişkin gelişim 

gösterdiğini düşünüyorum. 

33 9,3 50 14,1 145 40,8 127 35,8 3,03 ,93 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

Tablo 4incelendiğinde, ürün boyutunda bulunan maddelerin genel ortalaması 2.97 olarak 

bulunmuştur. Bu değer, “Katılıyorum” aralığına denk gelmektedir. Bundan yola çıkarak öğrencilere göre 

İngilizce dersi öğretim programı ürününün öğrencilerin proje ve performans ödevlerinin 

değerlendirmeye dahil edildiğine ve İngilizce başarılarına olumlu katkısı olduğuna, test sınavlarında 

klasik sınavlara göre daha başarılı olduklarına, öğretmenlerinin öğretim sürecindeki gelişim ve çabalarını 

dikkate alarak karne notu verdiğine, sınav sorularının sadece ezbere dayalı olmayıp anlamayı, düşünmeyi 

ve yorum yapmayı gerektirdiğine, sınavların yalnızca dilbilgisi ve kelime bilgisi ölçtüğüne, sınavların 

konuları öğrenip öğrenmediklerini ölçmekte başarılı olduğuna, sınav sayısının öğrencilerin başarılarını 

ölçmede yeterli olduğuna, sınav sonuçlarının öğrencilerin gerçek başarılarını yansıttığına, dersler 

ilerledikçe İngilizce konuşma, dinleme gibi iletişim becerilerine ilişkin gelişim gösterdiklerine ve dersler 

ilerledikçe İngilizce dilbilgisine ilişkin gelişim gösterdiklerine dair sonuçlara ulaşılmaktadır. 

 

Öneriler 

Yukarıda açıklanmış olan sonuçlardan yola çıkılarak bir yıl boyunca işlenen konu içeriği 

daraltılabilir, sınıflar bireysel ya da grup aktivitelerine uygun olarak yeniden tasarlanıp geliştirilebilir. 

Ders kitapları daha ilgi çekici bir hale getirilebilir, derslerde grup aktiviteleri ve  rol-drama teknikleri daha 

sık ve daha fazla kullanılabilir. Dersler  daha etkin katılım sağanacak şekilde planlanabilir. Sınav içerikleri 

daha iyi olabilir, kelime ve gramer bilgisi ölçümü dışında da ölçümler eklenerek içerik zenginleştirilebilir. 
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Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama Öğretim 

Sürecine Yönelik Görüşleri 

Erkan Çalışkan19 

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama Öğretim Sürecine 
Yönelik Görüşleri 

 

 

Öz 

 Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirerek analitik ve yaratıcı düşünen bireyler olmalarını 
sağlayan kodlama öğretimi çeşitli yöntem ve tekniklerle yürütülmektedir. Bu süreci yöneten bilişim 
teknolojileri öğretmenlerinin süreçte karşılaştıkları durumların ve sürece yönelik görüşlerinin 
irdelenmesi gelecekte yapılacak etkinlikler açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı 
ortaokullarda yürütülen kodlama öğretim sürecine ilişkin bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 
görüşlerinin incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda kodlama öğretiminde tercih edilen ve en 
fazla fayda görülen yöntem ve tekniklere, kodlama öğretiminin sağladığı faydalara ve öğrencilerin 
kodlama öğrenmede zorlandıkları noktalara ilişkin durumlar sorgulanmıştır. Çalışma nitel araştırma 
deseninde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye altı erkek ve dört kadın 
olmak üzere toplam on bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin kodlama öğretiminde 
bilgisayarlı kodlamayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğrenciler kodlama öğrenirken en fazla döngüler ve 
problem çözme konularında sorun yaşamaktadırlar. Günlük hayatla ilişkilendirme ve oyunlaştırmanın 
kodlama öğretimini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Kodlama öğretiminde etkili olan günlük hayatla 
ilişkilendirme ve oyunlaştırma için senaryo kütüphaneleri oluşturularak öğretmenlerin kullanımına 
sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama öğretimi, bilişim teknolojileri öğretmeni, görüş 

 

Abstract 

 Coding instruction develops students’ problem-solving skills, analytical and creative thinking skills. 
Various methods and techniques can be used for teaching coding. It is important to examine the 
situations and opinions of the information technologies teachers who manage this process in terms of 
future activities. The main aim of this study is to examine the views of information technologies teachers 
about the coding teaching process in secondary schools. The most preferred teaching methods and 
techniques, the benefits of coding teaching and the difficulties for learning coding were questioned. The 
study was conducted with semi-structured interview technique in qualitative research design. Ten 
information technologies teachers, six men and four women, participated in the research. It was found 
that information technologies teachers preferred utilizing from computers in coding teaching. At the 
learning coding process, students have issues with loops and problem solving. It is thought that daily life 
examples and gamification facilitate teaching code. Script libraries can be created for good examples. If 
teacher use these scenarios, they can be more effective in coding teaching.  

Keywords: Coding instruction, information technologies teacher, opinion 

 

Giriş 

Bilgisayar bilimi ve iletişim günümüz toplumunda önemli bir role sahiptir ve gelecek adına herkesin 
bilgisayar ve bilişimle ilgili çeşitli düzeylerde bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir (Marcelino, 
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Pessoa, Vieira, Salvador, & Mendes, 2018). İlk ve orta dereceli okullardaki kodlama öğretiminin de 
giderek yaygınlaştığı görülmektedir (Jones et al., 2014: akt. Yünkül, Durak, & Çankaya, 2018). Dünya 
çapında gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok ülke K12 düzeyinde bilgisayar programlamayı girişi öğretim 
programlarının bir parçası haline getirmektedir (Moreno-León, Robles, & Román-González, 2016). 
Kodlama öğretimin temel nedeni birer bilgisayar mühendisi ya da programcı yetiştirmek değil çocukların 
bilişsel becerilerini geliştirerek onları içinde bulundukları döneme hazırlamaktır (Akpınar & Altun, 2014; 
Çetin & Toluk Uçar, 2017; Göncü, Çetin, & Top, 2018; Yükseltürk & Altıok, 2015). Okullarda kodlama ve 
bilgisayar programlama süreci 1960’larda başlamıştır (Feurzeig, Papert, & Lawler, 2011). 1980’lerde 
LOGO ile yazılım programlama ile çalışmaları yürütülmüştür (Albion, 2016). 2010’dan itibaren de 
çocuklarda birçok üst düzey bilişsel becerinin gelişmesine yardımcı olduğundan ilk ve orta dereceli 
okullarda kodlama öğretimine ağırlık verilmeye başlanmıştır (Moreno-León, et al. 2016; Kafai & Burke, 
2013; Popat & Starkey, 2019). 

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirerek analitik ve yaratıcı düşünen bireyler olmalarını 
sağlayan kodlama öğretimi çeşitli yöntem ve tekniklerle yürütülmektedir. Ülkemizdeki bütün eğitim 
kademelerinde kodlama öğretimine rastlamak mümkündür. Ancak kodlama öğretimiyle doğrudan 
ilgilenen bilişim teknolojileri öğretmenleri yoğun olarak ortaokul düzeyinde görev yapmaktadır. Kodlama 
öğretim sürecinin başarısı süreci yöneten bilişim teknolojileri öğretmenlerine bağlıdır (Wong, Cheung, 
Ching, & Huen, 2015: akt. Mıhcı Türker & Pala, 2018). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin süreçte 
karşılaştıkları durumların ve sürece yönelik görüşlerinin irdelenmesi gelecekte yapılacak etkinlikler 
açısından önem arz etmektedir (Özçınar, Yecan ve Tanyeri, 2016). Özellikle yaşanılan sorunların ve 
öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların belirlenerek çözülmesi daha etkin ve başarılı kodlama öğretim 
süreçleri için gereklidir. Bu çalışmanın temel amacı da ortaokullarda yürütülen kodlama öğretim sürecine 
ilişkin bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda 
kodlama öğretiminde tercih edilen ve en fazla fayda görülen yöntem - tekniklere, kodlama öğretiminin 
sağladığı faydalara ve öğrencilerin kodlama öğrenmede zorlandıkları noktalara ilişkin durumlar 
sorgulanmıştır. 

 

Yöntem 

Ortaokullarda yürütülen kodlama öğretimine ilişkin bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşlerini 
inceleyen bu çalışma nitel araştırma deseninde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye altı erkek ve dört kadın olmak üzere toplam on bilişim teknolojileri 
öğretmeni katılmıştır. Uygun örnekleme ile belirlenen çalışma grubundaki öğretmenlerin ortalama 
çalışma süreleri sekiz yıl olmak üzere mesleki tecrübeleri iki ile on üç yıl arasında değişmektedir. 
Katılımcılara ait demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenler en az iki 
yıldır ortaokul beş ve altıncı sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi vermektedirler. Öğretmenlere üçü kısa 
cevaplı olmak üzere toplam beş görüşme sorusu sorulmuştur. Sorularla kodlama öğretiminde tercih 
edilen ve en fazla fayda görülen yöntem ve tekniklere, kodlama öğretiminin sağladığı faydalara ve 
öğrencilerin kodlama öğrenmede zorlandıkları noktalara ilişkin durumlara ilişkin öğretmen görüşleri 
alınmıştır. Görüşmelerin her biri ortalama on beş dakika sürmüştür. Sorulardan elde edilen yanıtlar içerik 
analizi tekniği ile çözümlenmiştir. 

 

Tablo 1. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri. 

Katılımcı No Cinsiyet Kıdem 

1 Erkek 9 
2 Kadın 6 
3 Erkek 2 
4 Kadın 9 
5 Erkek 13 
6 Erkek 10 
7 Erkek 2 
8 Erkek 10 
9 Kadın 5 
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Katılımcı No Cinsiyet Kıdem 
10 Kadın 12 

 
 

 

Bulgular 

Görüşme yapılan öğretmenlerin tamamı kodlama öğretiminde bilgisayarlı kodlamayı tercih 
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bilgisayarlı kodlama öğretim sürecinde öğretmenler tarafından yoğun 
biçimde tercih edilen program ve ortamlar Scratch, Code.org ve Blockly olarak görülmüştür. MBlock, 
CodeMonkey, AllCanCode ve LightBot kullanan öğretmenler de bulunmaktadır.  

Ö1: “Başlangıçta Code.org kullanıyoruz. Daha sonra Blockly ile devam ediyorum. Şu an piyasadaki 
Code.org, Blockly ve Scratch tarzı programlar yeterli. Hem eğlenceli hem de somutlaştırılmış. Arduino da 
ise MBlock yeterli oluyor.” 

Ö2: “Code.org, CodeMonkey, Scratch ve Blockly kullanıyoruz. Görsel ve işitsel olarak farklı duyulara 
hitap etmeleri öğrencileri için ilgi çekici oluyor.” 

Ö3: “Kodlama ortamı olarak kullanımı basit ve kolay olduğundan dolayı Scratch programını 
kullanıyoruz.” 

Ö4: “Kodlama programları olarak Code.org ve Scratch kullanıyoruz.” 

Ö9: “Dersi Scratch programı üzerinden günlük hayattan örnekler vererek işliyorum.” 

 

Öğretmenler kodlama öğretiminde en fazla fayda sağlayan öğretim tekniklerinin günlük hayat ile 
ilişkilendirme ile oyunlaştırma olduğunu söylemişlerdir. Gelişim özelliklerinden dolayı somutlaştırmanın 
oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır.  

Ö1: “Öğrenciler algoritmayı günlük hayatla bağdaştırabiliyor. Günlük hayattan örnekler verilince 
sıkıntı çekmiyorlar. Kodlama ise biraz daha soyut kalıyor. Eğer konutlar somutlaştırılabilirse anlıyorlar. 
Mesele ben trafik tabelalarının insanlara komut verdiğini ifade ediyorum. Somutlaştırma olunca sıkıntı 
azalıyor. Bu husus blok kodlama, kodları somutlaştırdığı için rahat oluyor. Bir de işin içine oyun girince 
hoşlarına gidiyor.”  

 Ö2: “Gelişim özelliklerine uygun örnekler verildiğinde bağdaştırabiliyorlar. Somuttan soyuta akıl 
yürütebilecekleri farklı örneklere ve uygulamalara ihtiyaç duyuyorlar.”  

Ö3: “Günlük hayatla kıyasladıklarında algoritmayı uyarlamakta problem yaşamıyorlar; ancak 
kodlama konusunda tereddüt yaşıyorlar. Kodlamanın günlük hayatta sonuçlarının olduğunu anlamakta 
zorlanıyorlar. Yaşantılarından örneklerle bu sorunu aşmaya çalışıyorum. Oyunlaştırma ile sürece dahil 
ediyorum.”  

Ö4: “Kodlamayı daha eğlenceli hale getirmek için oyun mantığında hareket etmek lazım. Öğrenciler 
oyun oynuyormuş gibi kodlama yapabilir.”  

Ö5: “Günlük hayattan örnek vererek işliyorum. Dönemlerine uygun problemlerini ele alarak ilgilerini 
çekebilirim.”  

Ö6: “Genel anlamda öğrencilerin kendi yaşantılarından veya problemlerinden örnek vererek 
dikkatlerini toplamaya çalışıyorum.”  

 

Öğretmenlere göre kodlama öğreniminin öğrencilerde sağladığı en önemli katkılar problem çözme 
ve mantıksal düşünme becerilerinin gelişimidir.  

Ö5: “Kodlama öğretimi çocuklara problem çözme becerisi kazandırmaktadır.” 

Ö6: “Kodlama dersi öğrenciye problem çözme ve mantıksal düşünme becerisi getiriyor. Öğrencilerin 
gelişimi açısından önemli bir derstir.” 
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Ö8: “Kodlama öğrencilerde problem algılama ve çözme becerisini oluşturacak ve geliştirecektir.” 

 

Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin kodlama öğrenme sürecinde döngüler konusunu anlamakta 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Dokuz öğretmen öğrencilerin problem çözümü yapamadığını söylerken 
beş öğretmen ise öğrencilerin hata analizini gerçekleştiremediklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin 
kodlama öğreniminde zorlandıkları diğer konular olarak algoritma kuramama, akış şeması 
oluşturamama, değişkenler ve fonksiyonlar gelmektedir.  

Ö1: “Kodlamada döngüler, değişkenler ve fonksiyonlar biraz zor anlaşıyor. Değişkenleri 
somutlaştırmaya çalışıyoruz. Mesela nasıl ki ‘b’ dosyasının adı var. Bir de içeriği. Birbirinden farklı 
dosyanın adı aynı olsa da içeriğini sürekli değiştirebiliriz gibi olgularla kavratmayı deniyorum.” 

Ö3: “Ayrıca öğrenciler problem üretiminde ve çözümünde sorun yaşıyorlar. Programdaki karaktere 
ne yaptırabilecekleri konusunda üretken değiller. Bunun için daha çok kitap okumalarını, çizgi film 
seyretmelerini öneriyoruz.” 

Ö4: “Kodlama yaparken en çok zorlandıkları konular döngüsel işlemler. Konuyu anlamaları için 
günlük hayattan örnekler vererek canlandırmalar yapıyoruz.” 

Ö5: “Ne yazık ki hata ve eksikliklere odaklanan öğrenci sayısı çok az. Hata analizi ayrıca bir iş mi 
bilmiyorum. Algoritma yazma basamağı olarak düşünürsek, öğrenci problem tanımlamayı ve çözüm 
geliştirmeyi doğru yaptıysa bile en azından çalıştırdığında hataları ya da handikapları görebiliyor. Ancak 
neden çalışamadığını incelemek yerine hemen yardım istiyor.” 

Ö6: “Öğrencilerin çoğu hatayı analiz etmekte sıkıntı çekiyor. Algoritma için ilk basamak olan; olayı 
anlama ve çözümlemeyi fazla anlamıyorlar.” 

Ö7: “Öğrenciler genelde bir hatayla karşılaştıklarında çözüm üretmek yerine kapatıyorlar. Hataları 
görseler bile çözüm geliştirmiyorlar, hatanın nereden kaynaklı olduğunu araştırmıyorlar.” 

Ö10: “Akış şeması oluşturamama, akış şemasının bileşenlerinin görevleri, döngü yapıları ve problem 
öncelik sırasını belirleyememe öğrencilerin en fazla zorlandıkları konular arasında gelmektedir.” 

 

Öğrencilerin kodlama öğretim sürecinde problem çözme eyleminde oldukça zorlandıkları 
öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin problem çözme aşamasında özellikle işlemi çabuk 
sonlandırma ya da gereksiz işlem basamaklarına yer verme gibi hatalar yaptıkları ifade edilmiştir.  

Ö8: “Problem çözümünü eksik ya da fazladan işlem adımları uyguluyorlar. Sonuç doğru olsa da 
aşamalar bazen tutarsız olabiliyor.” 

Ö10: “Öğrenciler problem çözüm aşamasında oluşturdukları algoritmada işlemi çabuk 
sonlandırıyorlar ya da gereksiz işlem basamaklarına yer veriyorlar.” 

 

Akış şemalarının oluşturulması aşamasında ise görev sırasının karıştırılması, şekillerin görevlerini 
karıştırma ve karar yapılarına dikkat etmeme gibi hataların sıklıkla yapıldığı söylenmiştir. 

Ö2: “Birden fazla karar ve döngü yapıları içeren problemleri akış şemasına dönüştürmekte 
zorlanmaktadırlar.” 

Ö3: “Genellikle algoritmayı kurmada sıkıntı yaşayanlar haliyle akış şemasına uyarlamada da çok 
zorlanıyorlar. Kullanılan şemaların görevleri, hangi şekil ne anlamda gibi soruların cevaplarında sıkıntı 
olabiliyor.” 

Ö4: “Sıralı olarak yapamıyorlar. Karar yapılarına dikkat etmiyorlar. Parçadan bütüne doğru bir 
sıralama söz konusu yani problem durumu ne ise ona gör çözüm yolu bulup parçayı bütün yapmada 
zorlanıyorlar. Problem analizi oluştururken zorluk çekiyorlar.” 

Ö10: “Akış şemasında kullanılan şekillerin görevleri bazen karıştırılıyor. Algoritmayı tam olarak 
kavramayanlar ise akış şemasına uyarlayamıyor.” 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Kodlama öğretim çalışmalarına ağırlık verilmesinin en önemli sebepleri arasında çocukların 
geleceğe hazırlanması ve 21. yüzyıl için önemli görülen birçok bilişsel becerinin gelişimine destek 
verilmesi yer almaktadır. Çalışmada öğretmenlerin kodlama öğretiminin öğrencilerde özellikle problem 
çözme ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirdiğini düşündükleri bulunmuştur. Fessakis, Gouli ve 
Mavroudi (2013) de bilgisayar programlamanın algoritmik problem çözme becerisi gibi yüksek düzey 
düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirtmektedirler. Benzer biçimde Popat ve Starkey 
(2019) yaptıkları çalışma sonuçlarına göre kodlama öğrenme-öğretme süreci, matematiksel problem 
çözme, eleştirel düşünme, sosyal beceriler, öz-yönetim ve akademik beceriler gibi farklı gelişim 
alanlarına hizmet etmektedir. Uluslararası literatürdeki diğer çalışmalarla (örn. Atmatzidou & 
Demetriadis, 2016) beraber ulusal birçok çalışmada da (Akpınar & Altun, 2014; Göksoy & Yılmaz, 2018; 
Kalelioğlu & Gülbahar, 2014; Yecan, Özçınar, & Tanyeri, 2017; Yünkül, et al., 2018) kodlamanın sağladığı 
benzer faydalardan bahsedilmektedir. Hatta Göncü vd. (2018) konuya fazla hâkim olmayan öğretmen 
adaylarının bile kodlama eğitimin problem çözme ve mantıksal düşünmeye katkı sağladığını dile 
getirdiklerini ifade etmektedirler. 

Alanda bilgisayarsız kodlama öğretimi yapılabildiği gibi (Çalışkan, 2019; Kalelioğlu, 2018) robotik ile 
ya da blok tabanlı görsel programlama araçları da süreç içerisinde yaygın olarak kullanılabilmektedir 
(Bower & Falkner, 2015). Çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamı bu süreçte bilgisayar tabanlı kodlama 
öğretimini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler yoğun olarak Scratch, Code.org ve Blockly’den 
yararlandıkları bulunmuştur. Bu bulgu alan yazındaki diğer çalışmalarla da uyumludur (Baz, 2018; Ceylan 
& Gündoğdu, 2018; Göncü et al., 2018; Yünkül, et al., 2018). Özellikle Scratch’ın kullanımının daha kolay 
olduğu (Saltan & Kara, 2016) ve süreçte etkili (Saez-Lopez, Roman-Gonzalez, & Vazquez-Cano, 2016) 
olduğundan daha fazla yararlanıldığı ifade edilmektedir (Marcelino, et al., 2018; Yecan, et al., 2017; 
Weintrop & Wilensky, 2018). 

Öğretmenler öğrencilerin gelişim düzeylerini de göz önüne alarak kodlama öğretiminin 
somutlaştırılması gerektiği konusunda hem fikirdirler. Bu nedenle günlük hayatla ilişkilendirme ve 
oyunlaştırmanın kodlama öğretimini kolaylaştırdığını düşünmektedirler. Idlbi (2009) öğrencilerin 
etkinlikleri çekici ve eğlenceli bulduklarında daha fazla katılım gösterdiklerini ifade etmektedir. Baz 
(2018) da kodlama öğretiminde çocuklar için etkinlikler düzenlemede bu durumun dikkate alınması 
gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu açıdan çalışmaya katılan öğretmenlerin izledikleri yolun alanyazın 
tarafından da desteklendiğini söylenebilir. Yapılan farklı çalışmalarda da öğretmenlerin benzer 
tekniklerden yararlandıkları (Ceylan & Gündoğdu, 2018; Yecan, et al., 2017) ya da yararlanmaları 
gerektikleri (Mıhcı Türker & Pala, 2018; Saez-Lopez, et al., 2016) ortaya konulmuştur.  

Öğretmenlere göre öğrenciler, kodlama öğrenirken en fazla döngüler ve problem çözme 
konularında sorun yaşamaktadırlar. Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin kodlama öğrenme sürecinde 
döngüler konusunu anlamakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Dokuz öğretmen öğrencilerin problem 
çözümü yapamadığını söylerken beş öğretmen ise öğrencilerin hata analizini gerçekleştiremediğini ifade 
etmiştir. Öğrencilerin kodlama öğreniminde zorlandıkları diğer konular olarak algoritma kuramama, akış 
şeması oluşturamama, değişkenler ve fonksiyonlar gelmektedir. Yecan vd. (2017) çalışmasında ise 
öğretmenlerin en çok değişken kavramının öğretiminde zorlandıklarını ifade edilmiştir. Bunu döngüler, 
koşul yapıları, algoritma mantığı, fonksiyonlar ve matematiksel ya da geometrik işlemler takip 
etmektedir. Daha önceden belirtildiği gibi alanda kodlama öğrenmenin öğrencilerin problem çözme 
becerilerini geliştirdiği ifade edilmesine ve bu çalışmadaki öğretmenler de bu konuda hem fikir olsalar 
bile öğrencilerin kodlama sürecinde problem çözme eyleminde oldukça zorlandıkları öğretmenler 
tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin problem çözme aşamasında özellikle işlemi çabuk sonlandırma ya 
da gereksiz işlem basamaklarına yer verme gibi hatalar yaptıkları ifade edilmiştir. Bundan dolayı 
öğretmenler süreçte oldukça zorlanmaktadırlar. Bu noktada öğrencilerin özellikle problem çözme ve 
mantıksal düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik ek etkinliklerin yapılması önerilebilir. 
Gerçekleştirilecek etkinliklerle beraber öğrencilerin kodlama öğrenme sürecinde daha başarılı olacakları 
düşünülmektedir. Ayrıca kodlama öğretiminde etkili olan günlük hayatla ilişkilendirme ve oyunlaştırma 
için senaryo kütüphaneleri oluşturularak öğretmenlerin kullanımına sunulabilir. Böylece etkili olan ancak 
kurgulanması zor olan teknikler konusunda öğretmenlere yardımcı olunabilir. Hata analizi aşamasında 
yaşanan sorunların giderilmesi konusunda da istasyon tekniğinden yararlanılarak öğrencilerin bu 
konudaki becerileri geliştirilebilir. Aynı zamanda yapılan birçok çalışmaya rağmen Fessakis vd. (2013) de 
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belirttiği gibi alanda konuyla ilgili birçok derinlemesine araştırmaya (hangi programlama ve kodlama 
ortamı, hangi kaynaklar, önkoşullar, gereklilikler vb.) gereksinim duyulmaya devam etmektedir. 
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Program Değerlendirmede Eğitsel Eleştiri Modeli İle 
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Program Değerlendirmede Eğitsel Eleştiri Modeli İle Çok-Yüzeyli Rasch 
Ölçme Modelinin Uyumu ve Aralarındaki İlişki 

Öz 

 Ölçme, değerlendirme ve program değerlendirme kavramları birbirleriyle ilişkilidir. Program 
değerlendirmelerde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer kapsar. Bu noktadan hareketle, bir program 
değerlendirme modeli ile çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinin uyumu ve aralarındaki ilişkiler 
irdelenmiştir. Bir program değerlendirme modeli olarak bilinen Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ve çok-
yüzeyli Rasch ölçme modeli amaçlar, üstün ve zayıf yönleri açısından incelenmiştir. Rasch ölçme 
modelinin olumlu katkıları arasında anket, test ya da gözlem formlarındaki madde seçeneklerinin 
aralıkları arasında gerçekçi bir aralık birimi oluşturması, her maddenin kendine ait madde istatistiklerinin 
kullanılması, sadece gözlenen değişkenlerle işlem yapılması ve benzerleri sayılabilir. Rasch ölçme 
modelinin eksik yönlerinden biri, sadece nicel sonuçlar vermesidir. Araştırma sürecinde nitel yönü ağır 
basan Eisner eğitsel eleştiri modeli kullanılabildiğinde birbirini tamamlamaktadır. Rasch ölçme modelinin 
kullanımı için en az üç yüzey gereklidir. 1. Ürün, 2. Ölçüt takımı ve 3. Jüriler. Çıkan sonuçların sebep ve 
sonuçlarını yorumlarken sınırlı kalınmaktadır. Eisner’in eğitsel eleştiri modeli bu noktada devreye 
girebilir. Eisner’in eğitsel eleştiri modelinde dört aşama bulunmaktadır. 1. Betimleme, 2. Yorumlama, 3. 
Değerlendirme ve 4. Temalaştırmadır. Rasch ölçme modelinde örneğin, jüriler değerlenme yaptıklarında 
ürün lehine veya alehine bilerek veya bilmeyerek yanlı davranmaktadırlar. Bunun sebepleri iyi 
araştırılabilirse, jüriler bir ön eğitimden geçirildiğinde bu gibi durumlar açıklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, Eğitsel eleştiri modeli, Rasch ölçme modeli. 

 

Abstract 

 The concepts of measurement, evaluation and curriculum evaluation are related with each other. 
Measurement and evaluation has an important place in curriculum evaluations. From this point of view, 
the relationships and compatibility of a curriculum evaluation model and the multi-surface Rasch 
measurement model were examined. Eisner's model of educational criticism and multi-surface Rasch 
measurement model, which is known as a curriculum evaluation model, have been examined in terms 
of their superior and weak aspects. Among the positive contributions of the Rasch measurement model 
are the creation of a realistic unit of spacing between the ranges of the item, item in the questionnaire, 
test or observation forms, the use of each item's own item statistics, the operation of the observed 
variables only, and the like. One of the missing aspects of the Rasch measurement model is that it only 
gives quantitative results. In the research process, the qualitative aspect of Eisner is complementary 
when the model of educational criticism can be used. At least three surfaces are required for the use of 
the Rasch measurement model. 1. Product, 2. Criterion set and 3. Juries. Juri comments are limited in 
results. Eisner's model of educational criticism can be activated at this point. There are four stages in 
Eisner's model of educational criticism. 1. Description, 2. Interpretation, 3. Evaluation and 4. Themes. In 
the Rasch measurement model, for example, when the judges evaluate, they act intentionally or 
unintentionally in favor of the product. If the reasons for this can be investigated well, such cases can 
be explained them. 

Keywords: Curriculum evaluation, Educational Criticism Model, Rasch Measurement Model. 
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Giriş 

Eğitim programı, eğitim sürecinde ulaşılması amaçlanan hedefler/kazanımlar doğrultusunda ortaya 
koyulan bir çeşit plan veya yazılı doküman (Ornstein ve Hunkins, 1988, 6) olarak tanımlanabilir. Öğretim 
programı, eğitim ve öğretim süreçlerinin organize edilmesi (Pratt, 1980, 4), ve de okul ve okul dışında, 
planlı etkinlikler yoluyla verilen öğretimlerdir (Demirel, 2010, 3).  

Bu tanımlar çerçevesinde eğitimin sorunsuz bir şekilde devam etmesi önem arz etmesinden, bunun 
için de uygulamadaki sürecin etkin bir şekilde kullanılması ve ihtiyaç olduğu taktirde düzenlenmesi 
gerekliliğinden dolayı, bu sürece temel oluşturabilecek program değerlendirme süreci (Kelly, 2009, 164) 
eğitimde önemli yer tutmaktadır. 

Program değerlendirme,  herhangi bir eğitim aktivitesinin değerini ve sağladığı faydayı ortaya 
koymak için sürdürülen bir süreçtir (Kelly, 2009, 160) ve de bir programın ne kadar etkin ve kullanışlı 
olduğu konularında karar verme sürecini içerir (Demirel, 2010, 192). Bununla birlikte, Pratt (1980, 417) 
yapılan program değerlendirmelerinin; fayda, kabul edilebilirlik ve yeterlik kapsamları altında 
değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Diğer taraftan, Ornstein ve Hunkins da (1988, 250) 
program değerlendirmenin, kullanılmadan önce programın güçlü ve zayıf yönlerini incelemek ve de 
kullanıldıktan sonra sağladığı fayda ve etkiyi değerlendirmek amaçlı olduğunun üstünde durmuştur. 
Kısacası, program değerlendirmenin amacı; mevcut programı bazı açılardan inceleyerek zayıf yönleri 
ortaya çıkarmak, dolayısıyla da bu yönleri geliştirmeye zemin oluşturmaktır.     

Ölçme, değerlendirme ve program değerlendirme kavramları iç içe kavramlardır. Program 
değerlendirmelerde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer kapsar. Bu noktadan hareketle, bir program 
değerlendirme olan Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ile çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinin uyumu ve 
aralarındaki ilişkiler irdelenmiştir. Bir program değerlendirme modeli olarak bilinen Eisner’in eğitsel 
eleştiri modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli amaçlar, üstün ve zayıf yönleri açısından incelenmiştir. 
Bu incelemelere dayalı olarak uygulamalardaki yetersizlikler de dikkate alınarak Eisner’in eğitsel eleştiri 
modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli arasındaki uyum ve ilişkiler açıklanmıştır. Çalışma, bir derleme 
çalışması niteliğindedir. Belli bir alanda ve konuda yapılmış olan derleme çalışmalarında sentez ve 
değerlendirmelere yer verilir ve karşılaştırmalar yapılır. Karşılaştırmalara bağlı olarak çıkarımlar 
yapılabilir. Aşağıda, sırasıyla Eisner’in eğitsel eleştiri modeli, çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli açıklanarak 
karşılaştırma ve çıkarımlar yapılmıştır. 

 
Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli 

İlk olarak, Eisner’ın ‘Connoisseurship Model’ olarak ortaya koyduğu uzmanlık/eleştiri modeli ele 
alındığında, bu model aynı zamanda ‘Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli’ olarak da bilinen, uzman 
kişilerce uygulanan ve de uygulandıktan sonra programla ilgili sonuç bilgilerinin elde edilmesi, 
yorumlanması ve de değerlendirilmesini içeren süreçlerden meydana gelen bir modeldir (Ergün, tarihsiz; 
İlhan, 2006, 37; Seçkin, 2010, 18). Ornstein ve Hunkins de (2009) ek olarak bu modelin humanist ve 
naturalist bir değerlendirme modeli olduğuna değinmişlerdir. Gelişimsel/formative –varolan bir 
programı geliştirmek adına yapılan aktiviteleri içerir–  ve toplam/summative –ortaya konan bir eğitim 
programının toplam kalitesini, genel resmini göremeye yöneliktir– değerlendirme (Ornstein ve Hunkins, 
1988, 255) olmak üzere ele alındığında ise, Eisner’ın uzmanlık/eleştiri modeli, toplu değerlendirme 
içerisine girmektedir (Anagnostopoulos, 2005, 5). Genel anlamda bakıldığında, bu model, bireylerin 
değerlere dayalı değerlendirmesini içeren bir model olduğu için antropolojik –değerler felsefesi– 
değerlendirme altında da incelenebilen (Uşun, tarihsiz, 7), nitel bir modeldir (Ornstein ve Hunkins, 1988, 
264; Uşun, tarihsiz, 7; Yüksel, 2010, 1). 

Modelin çıkış noktasını yorumlamak adına Eisner’ın fikirleri göz önünde bulundurulduğunda, 
kendisinin bir resim eğitmeni olduğu ve de öğretimi belli hedeflere bölünemeyecek ve gerçekleşip 
gerçekleşmediği sayısal olarak ölçülemeyecek bir bütün olarak ele aldığı ortaya konmuştur. Bununla 
birlikte, öğrencilerin öğrenmeleri beklenen, ezber gerektirmeyen eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerileri açılarından değerlendirilmeleri gerektiği, bunun için de sınıf aktivitelerinin karmaşıklık ve 
zenginliğini yakalamaya yönelik bir program değerlendirmenin yapılması gerektiği belirtilmiştir (Module 
8, 2011). Bu duruma istinaden de, sanat dünyasında var olan uzmanlık modelini eğitim çalışmaları 
kapsamında da ortaya konmuş (Vars, 2001, 70) ve de bilgili değerlendirmecilerin, uzmanların belli beceri 



 

193 
 

ve deneyimleri aracılığıyla bir ders programını derinlemesine incelemesi ve de başarısı hakkında karar 
vermesi durumu öne sürülmüştür. Başka bir değişle, bu model sanat eleştirmenliği kapsamından ortaya 
çıkmış bir modeldir (Townsend ve Adams, 2003, 8). Ancak, Yüksel’in (2010, 3) de belirttiği üzere bu 
model değerlendirmecilerin uzmanlık alanları kapsamında, eğitim ve daha farklı alanlar olmak üzere, bir 
çok alanda kullanılabilecek bir modeldir.  

Eisner’in uzmanlık modeli, 1975 yılında Eisner tarafından geliştirilmiştir (İlhan, 2006, 37; Uşun, 
tarihsiz, 8) ve çalışma alanında, yeni bir buluşun değerini tahmin edebilecek bir bilir kişi veya uzmanı 
içeren bir modeldir (Edtech, 2011; Ergün, tarihsiz). Eisner’e (1985, 92-93) göre, bu modelde önem arz 
eden nokta, bilir kişilerin belli noktalar üzerinde kişisel olarak eleştiri yapmalarıdır (Akt. Smith, 2005). Bu 
model, uzmanların kaliteli ve uygun olarak öne sürdüğü kriterlerin genel standartları oluşturması 
düşüncesini benimser (Stake, 2004, 174). Eisner’ın uzmanlık/eleştiri modeli, ‘…eğitsel anlamı olan 
olayları değerlendirme sanatıdır… ve de uzmanlık alanı gerektiren cerrahi, spor, tiyatro ve müzik gibi 
alanlarda kullanılır’ (Ergün, tarihsiz).  Eisner (1998) uzmanlığı, bir değerlendirme sanatı olarak öne 
sürmüş, eğitim uzmanlarını da farklı ortamların kalitesi üzerinde ayırt edici farkındalığı olan bireyler 
olarak öne sürmüştür (Özkan ve McKenzie, 2006, 1). Bunun yanında, eğitimsel uzmanlık Ornstein ve 
Hunkins’in (1988, 266) öne sürdüğü üzere; eğitimsel olarak anlamlı ve önemli olanı anlamaktır. Tüm bu 
açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu model öznel eleştiri gerektiren, bireysel bakış açısına dayanan bir 
modeldir.  

Ornstein ve Hunkins (1988, 264), bu model kapsamında, gerekli olan eğitimsel eleştirel yapılırken 
sorulabilecek soruların süreç, okul hayatı ve de programın kalitesine odaklı olarak sorulması gerektiği 
üzerinde durmuştur. Buna göre, Module 8’in (2011) öne sürdüğü bazı örnek sorular şu şekilde verilmiştir; 
Yeni eğitim programının kullanımı sınıfta ne gibi değişiklikleri getirmiştir?;  Ne gibi olaylar/durumlar 
oluşmuştur – neler değişmiştir?; Öğrenci ve öğretmenler kendilerini yeni olaylara/durumlar ne şekilde 
hazırlamışlardır?; Bu olay ve durumları yaşayan katılımcıların tepkileri ne yönde olmuştur?; Öğrenci, 
öğretmen ve de yöneticilere göre öğrenci deneyimleri ne şekilde daha etkin hale getirilebilir? Ek olarak, 
Seçkin (2010, 18) uzmanların sorabilecekleri sorulara örnek olarak şu soruları vermiştir: ‘belli bir 
programın uygulanması sonucunda öğretim yılı boyunca neler oldu?; Anahtar olaylar nelerdi?; Bu olaylar 
nasıl ortaya çıktı?; Öğretmen ve öğrenciler bu olaylara nasıl katıldı?; Bu olaylara katılanların tepkileri 
nasıldı; Bu olaylar daha nasıl etkin yapılabilirdi?; Öğrenciler yeni bir programı denerken ne öğrendiler?’ 
Özdemir (2009, 137) ise benzer şekilde şu tarz sorulara cevap arandığını belirtmiştir: ‘Öğretim yılı 
süresince okulda yeni programın sonucu olarak neler gerçekleşti?; Önemli olaylar yada durumlar 
nelerdi?; Bu durumlar nelerden kaynaklandı?; Katılımcılar bu durumlara nasıl tepkiler verdiler?; 
Öğrenciler yeni programın uygulanmasından neler öğrendiler?’ Bu soruların yanı sıra, değerlendirmenin 
yapılabilmesi amacıyla gerekli verilerin toplanabilmesi için uzmanların, değerlendirmecilerin yaptıkları 
bazı aktiviteler vardır ve bunlardan bazıları şunlardır: Video, ses kayıt cihazı ve fotoğraf kullanarak sınıf, 
öğrenci ve öğretmenleri gözlemleme; söylenenler, söylenmeyenler ve olanlarla ilgili not tutma; öğrenci, 
öğretmen ve yöneticilerle mülakat yapma; ve öğrenci çalışmalarını analiz etme (Module 8, 2011). 
Kısacası, bu sorular ve aktiviteler, ders sürecine ilişkin durumu ortaya koymak adına kullanılan soru ve 
aktivitelere örnektir ve de eğitim programlarının değerlendirilmelerinde temel oluşturmaktadırlar.  

Program değerlendirme aşamasında, uzmanlar/değerlendirmeciler, yürütülen programı bilgi elde 
etme/tasvir, yorumlama, değerlendirmeve temalaştırma boyutları olmak üzere dört seviyede ele alırlar 
(Eisner, 1998; Ergün, tarihsiz; İlhan, 2006, 37; Seçkin, 2010, 18; Uşun, tarihsiz, 8; Woods, 1988, 7). 
Bunların yanında, Module 8 (2011), bu süreçleri yalnızca tasvir ve yorumlama bazında ele almıştır. Bu 
süreçler incelendiğinde (Module 8, 2011); ilk olarak tasvir basamağı, programla ilgili bilginin bir araya 
toplandığı, her bir olay, durum, çevresel özellik, ve öğrenci, öğretmen ve yönetici deneyimlerini tek tek 
belirtildiği aşamadır. Bu seviyede yapılmaya çabalanan şey, değerlendirilen durumun, raporu okuyan 
kişilere bire bir aktarılması, gözlerinde canlandırılmasıdır; değerlendirme raporunun bu aşamasını 
okuyan bireyler durumu aynen hissetmeye ve görmeye yönlendirilirler. Bir sonraki basamak olan 
yorumlama basamağı ise raporlanmış, tasvir edilmiş olan olay ve durumları oluştuğu şekliyle anlatmaya, 
neyin neden olduğunu açıklamaya ve yorumlamaya yöneliktir. Üçüncü süreç olan değerlendirme süreci 
incelendiğinde ise, bu süreç açıklama ve değerler üzerine yargıda bulunma sürecini içerir; başka bir 
değişle, bu seviye, program hakkında bir karara varılması sürecidir. Temalaştırma aşaması, elde edilen 
bulgu ve kararların temalaştırılmasıdır. Her bir süreç genel anlamda ele alındığında ise; Eisner’ın 
değerlendirme modelinin ilk basamağı olan tasvir basamağının, yalnızca olanı aktarıyor olmasından 
dolayı en az korkutucu aşama olduğu ve son basamaklar olan değerlendirme ve temalaştırma aşamasının 
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daha korkutucu ve de değerlendirmeye alınan kişi ve durumları strese sokan, kendilerine hücum edilmiş 
gibi hissettiren bir aşama olduğu belirlenmiş, ve de dolayısıyla bu model kullanılırken en az korkutucu 
olan basamaktan yukarı doğru ilerlemenin daha faydalı olacağı ve daha çık başarıya taşıyacağı Eisner 
tarafından belirtilmiştir (Woods, 1988, 7). 

Bunların yanında Eisner’ın uzmanlık/eleştiri modeli niyet, yapı, ders süreci, pedagoji ve 
değerlendirme olmak üzere uzmanlarının göz önünde bulundurduğu, eğitim-öğretim süreci kapsamında 
5 farklı boyutta da ele alınmıştır (Eisner, 1998, 73-75). Özkan ve McKenzie (2006, 2), bu durumu 
doğrulamış ve yayılmasında katkıda bulunmuştur. Bu boyutlar şu şekilde açıklanabilir: 1.Niyet boyutu – 
okul ve sınıf içi hedefleri içerir; 2.Yapısal boyut – okul ve sınıfların zaman, materyal ve harcama gibi 
düzenlemeleri içerir; 3.Ders süreci boyutu – ders program içeriği, hedefleri ve aktivitelerinin kalitesini 
dikkate alan boyuttur.; 4.Pedagoji-çocuk eğitimi boyutu – sınıflarda yer alan öğrenme ve öğretme 
sürecini içerir; ve 5.Değerlendirme boyutu – öğrenme ortamındaki değerlendirme aktivitelerini içeren 
süreçtir. 

Genel anlamda bu değerlendirmenin sonuçlarının geçerliği ve inanırlığının sağlanması için gereken 
standartlar Eisner (1998, 110-114) tarafından üç yönlü olarak belirtilmiştir. Vars (2002, 70) ile Kumral ve 
Saracaloğlu (2011), bu durumu teyit etmiş ve onaylamıştır. Bu yönler ; yapısal doğrulama (farklı 
verilerden destek alarak ortaya konur); üzerinde fikir birliğine varılmış geçerlik (farklı bakış açılarının 
ortak karar vermesiyle karar verilir) ve de yeterlilik referansı’dır (diğer türlü görülemeyebilecek durumun 
eleştiri kapsamında açığa vurulmasıdır). 

Eisner’ın uzmanlık/eleştiri modeli ışığında yapılan çalışmalara bakıldığında, bunlardan biri Özkan ve 
McKenzie (2006) tarafından yapılan ‘Evaluating Educational Technologies: Technology Connoisseurs in 
the Campus’ isimli, teknoloji uzmanlarının değerlendirme yapmalarını içeren, eğitim teknolojilerini 
değerlendirmeye yönelik çalışmadır. Bu çalışma kapsamında, Güneydoğuda bir devlet üniversitesinde 
bulunan 7 teknoloji uzmanıyla Eisner modelinin 5 boyutu kapsamında oluşturulmuş sorularla açık uçlu 
görüşme yapılmış ve veriler bu şekilde toplanmıştır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan durum, toplanan 
bilgilerin, ortaya konulan resmin, durumun; programı geliştirmede öğretmen ve yöneticilere yol 
gösterebilecek olması ve ortaya konulan bilginin kullanılmasının, programı geliştireceğidir.  

Eisner’ın modeli ele alındığında, üzerine yapılan üç eleştiri alanı incelendiğinde, bunlar (Smith, 
2005): 1. İncelemelerin çocuk merkezliden çok disiplin temelli olması; ve 2. Eğitimcilerin birer uzman 
olup gerekli kritikleri yapabilmeleri için gelişim göstermeleri ve de kendilerini sürekli olarak geliştirip, 
incelemeleri gereksinimi olması yanında çoğu eğitimcinin bu seviyede olmaması durumları; ve de 3. 
Eğitim sistemini eşya veya ürün olarak görüp, eğitimin daha basite indirgenmesini, araştırmanın 
gereksizliğini, yerleşmiş inancın tecrübeden daha önemli olduğunu savunanların bu modele anlam 
verememelerini kapsar. 

Çok-yüzeyli Rasch Ölçme Modeli 

Madde Tepki Kuramı içerisinde, ölçülmek istenen özelliklerin değişik boyutlarda değerlendirildiği 
ve bu boyutlar arası ilişkilerin bireysel olarak ölçüldüğü durumlarda kullanılan model Çok Değişkenlik 
Kaynaklı Rasch Modelidir. 

Rasch tarafından (1960) geliştirilen modele (Bireylerin Yetenek Düzeyleri Soruların Güçlük 
Düzeyleri), Linacre (1993), puanlayıcıların Katılığı/Cömertliği yüzeyini ekleyerek, Çok-Yüzeyli (Many-
Facet) Rasch Ölçme Modelini geliştirmiştir. 1920’li yıllarda geliştirilen “Klasik Test Teorisine” alternatif 
oluşturan ve günümüz test /ölçme aracı geliştirme tekniğinde ve ölçme sonuçlarının analizinde geniş bir 
kullanım alanı olan ve Madde Tepki Kuramı çerçevesinde bir model olan Rasch ölçme yönteminin 
literatürde belirtilen bazı üstünlükleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Elhan & Atakurt, 2005; Smith, 
Schumacker ve Bush, 1998; Thorndike: 1982, Rasch: 1960; Kaptan, 1994; Demirtaşlı, 2009).  

1. Anket, test ya da gözlem formlarında kullanılan maddelerin seçeneklerinin aralıkları arasındaki 
farkların eşit olmaması. 

2. Test, anket ya da gözlem formlarında yer alan maddelerin güçlüklerinin eşit olmaması. 

3. Kayıp verilerin oluşturduğu problemler. Rasch analizinde sadece gözlenen değerlerle işlem yapılır 
ve kayıp veriler atlanır. Bu nedenle herhangi bir düzeltme işlemine ihtiyaç kalmaz. 

4. Maddelere verilen beklenmedik cevapların belirlenememesi. Maddeler için verilen beklenmedik 
cevaplar, dikkate alınmaz. Rasch analizinde ise madde güçlük düzeyleri ve birey yetenek seviyeleri için 
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gerçekleştirilen uyum testleri (INFIT ve OUTFIT) aracılığı ile beklenmedik cevaplar saptanarak dikkate 
alınmakta ve beklenmeyen cevapların nedenleri ile ilgili ilave analizler yapılmaktadır. 

5. Örneklemden bağımsız madde güçlük indekslerinin ve testten bağımsız kişi yetenek düzeylerinin 
oluşturulması ihtiyacı. 

Rasch ölçme modeli, objektif bir ölçme işlemi yapmak için, elde edilen ham puanları kullanmak 
yerine, ham puanları Logit değerlere (bir tür standart puanlara) dönüştürmekte ve analizlerde 
dönüştürülen Logit değerleri kullanmaktadır (Linacre, 1993). Rasch ölçme modeli, gözleme dayalı ölçme 
işlemleri yapılırken hem gözleyen hem de gözlenen değişkenleri ayrı olarak analiz etmekle beraber 
gözleyen-gözlenen arasındaki etkileşimi inceleme fırsatları vermektedir (Wright ve Linacre, 1994). 

 Rasch modeline ait madde karakteristik fonksiyonunun bir parametreli lojistik modelinde madde 
ayırıcılık gücüne karşılık gelen maddenin kalitesinin ne olduğunu açıklayan ag parametresinin 1 olduğu 
düşünülerek hesaplama yapılır. Ancak bir testte bütün maddelerin 1 ayırıcılık değerine eşit olması çok 
zordur. 

 Rasch modelinin önemli avantajlarından biri de hesaplamalarda şans başarısını devre dışı 

bırakmış olmasıdır. Başka bir deyişle   yetenek ölçüleri şans başarılarını içermektedir. Bu sebepten şans 

başarısını artırabilmek için farklı uygulamalar gerekmektedir. 

 Rasch modelinde diğerlerine göre daha az sayıda parametrenin bulunması işlemleri 
kolaylaştırmakta ve değerleri tahmin edebilmek için ortada bulunan bazı problemler mümkün olduğunca 
sorun olmaktan çıkmaktadır. Bu sebeple yorumlamalarda daha fazla kolaylık içermektedir. Örneğin 
klasik test kuramında her maddenin cevaplandırılma yüzdelerine bakarak değerlendirilme yapıldığında 
madde güçlüklerine göre yorum yapıldığında sadece madde güçlüğü daha basit olan maddenin doğru 
cevaplandırılma olasılığı daha fazladır şeklinde yorum yapılabiliyordu. Oysa ki Rasch modelinde eğer bir 
madde daha kolay ise doğru cevaplandırılma olasılığı daha fazla, birey daha yetenekli ise doğru 
cevaplandırma olasılığı daha fazladır şeklinde yorum yapılır (Hambleton ve Swaminathan, 1985, 48). 

Her bir görev için puanlanan maddeler dördüncü değişkenlik kaynağıdır. Maddeleri etkileyen 
faktörler; puanlanacak madde sayısı, maddelerin detayları, görev ve madde ilişkisi, maddenin ölçülebilir 
olması ya da olmaması veya başka faktörlerdir. Beşinci değişkenlik kaynağı ise puanlama ölçeğidir. 
Puanlama ölçeği iki kategorili (1-0) ya da ikiden çok kategorili olabilir. Puanlayıcıların yapacakları 
puanlamalarda ölçeği nasıl kullanacakları puanları etkileyebilen bir faktör olması nedeniyle puanlama 
ölçeğinin kategorileri de önemlidir. Performansın ölçülmesinin söz konusu olduğu durumlarda ölçmeyi 
meydana getiren bu beş değişkenlik kaynağının ve birbirleri ile etkileşimlerinin incelenmesi gerekir. Bir 
bireyin ölçülebilir yeteneğinin, yapması istenilen görevdeki başarısı ile kestirilebileceği varsayılır. Bu 
nedenle bir bireyle ilgili değerlendirme; görevler, maddeler ya da puanlayıcıların tutarlılıkları ile doğru 
orantılı olabilir. Gerçekte puanlayıcılar bir birlerine göre farklı katılıkta ve maddeler ile görevlerin farklı 
güçlüklerde olması söz konusudur (Lunz ve Wright, 1997). Madde tepki kuramı içinden çıkan ve bir 
parametreli lojistik modelin genişletilmiş hali olan Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Modeli, görevlerinin 
güçlüklerinin, puanlayıcıların katılıklarının, madde güçlüklerinin ve puanlama kullanılan ölçeğin 
puanlama kategorilerini kestirmek için istatistiksel bir teknik sağlar. 

  Rasch’a göre objektif ölçmeler, ölçülen psikolojik özellikten bağımsız bir işlevi olan ölçme 
araçlarına dayalı olarak yapılmalıdır. Bu da ölçme aracının ve ölçülen psikolojik özelliğin etkilerini 
birbirinden ayırarak, bu işlevi sayısallaştıracak bir modeli gerektirir. Buna göre Rasch modelinin başlıca 
özellikleri şunlardır: 

1. Ölçülen psikolojik özelliğe ilişkin yetenek ölçümlerinin bir grup test maddesinden bağımsız 
olması 

2. Madde parametrelerinin belirlenmesinde, ele alınan parametrenin örneklemden bağımsız 
işlem yapmasıdır (Whitely ve Davis, 1974; Whitely, 1977). 

Rasch modelinde madde ve yetenek parametrelerinin kestirimi için, testten alınan toplam puan (X) 
kullanılır ve bu yetenek kestirimi için yeterli bir istatistiktir (Lord,1983). Modelde, madde ve yetenek 
tahminlerinin gerçekleşmesi için, diğer modellerde olduğu gibi, kuramın ve modelin varsayımlarının 
karşılanmasına bağlı olarak, model veri uyuşmasının sağlanması gerekir. 
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Rasch modeli farklı örneklem büyüklüklerinde çalışıldığında, özellikle küçük örneklemlerde 
(N<200), kullanışlı bulunmuş (Wright, 1977; Whitely, 1977; Lord, 1983; Henning, 1989) olması, kestirim 
işlemlerinin daha az bilgi gerektirmesi ve işlemlerin az zaman almasından dolayı araştırmalarda sıkça 
kullanılmaktadır (Çıkrıkçı, 1995).  

Rasch analizinde kayıp veriler sorun yaratmamaktadır. Çünkü, Rasch analizi bir defada sadece bir 
gözlem için işlem yapar. Yani her gözlem (xni) için beklenen değeri ayrı ayrı hesaplar. Bu hesaplama işlemi 
sırasında kayıp veriler atlanır. Çalışmadaki her kişi için gözlenen değerlerin toplamıyla beklenen 
değerlerin toplamının karşılaştırılmasından kişi yetenek düzeyi hesaplanır. Benzer şekilde her madde için 
de gözlenen değerlerin toplamıyla beklenen değerlerin toplamının karşılaştırılmasından madde zorluk 
düzeyleri hesaplanır. Bu toplama işlemi sadece değeri bilinen veriler üzerinden yapıldığından kayıp 
veriler için herhangi bir düzeltme, ayarlama yapılması gerekmemektedir (Elhan ve Atakurt, 2005). 

Karşılaştırma ve Çıkarımlar 
 

Program değerlendirme, ölçme araçları yardımıyla bir programın ne kadar etkili ve verimli olduğu 
hakkında karar verme sürecini içerir. Program değerlendirme, bu noktada ölçme ve değerlendirmeyi de 
içermektedir. Rasch ölçme modeli, adı üzerinde bir ölçme ve değerlendirme modeli olup eksik 
yönlerinden biri, sadece nicel sonuçlar vermesidir. Araştırma sürecinde nitel yönü ağır basan Eisner 
eğitsel eleştiri modeli kullanılabildiğinde birbirini tamamlamaktadır. Rasch ölçme modelinin kullanımı 
için en az üç yüzey gereklidir. 1. Ürün, 2. Ölçüt takımı ve 3. Jüriler. Çıkan sonuçların sebep ve sonuçlarını 
yorumlarken sınırlı kalınmaktadır. Eisner’in eğitsel eleştiri modeli bu noktada devreye girmektedir. 
Eisner’a (1998, 103-105) göre, eğitsel eleştiri modelinde dört aşama bulunmaktadır. 1. Betimleme, 2. 
Yorumlama, 3. Değerlendirme ve 4. Temalaştırmadır.  

 
Aşağıda Tablo 1’de Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli arasındaki 

İlişkiler verilmiştir: 
 

Tablo 1. Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli arasındaki İlişkiler 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ile çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinde 

jüriler, ürünleri değerlendirmektedir. Jüriler, geçerli ve güvenilir kriterlerle ürünleri değerlendirerek 
sonuçta bir yargıda bulunmaktadırlar. Bu iki model, nicel bir ölçme modeli ile nitel bir program 
değerlendirme modelinin birlikte kullanılmasıyla karma bir model kullanılmaktadır. Eisner’in eğitsel 
eleştiri modeli ile çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinin birlikte kullanılmasına Eğitsel eleştiri ve Rasch 
ölçme karma modeli denilmektedir. 

Bir ölçme modeli program değerlendirme modeli gibi veya bir program değerlendirme 
modeliyle birlikte kullanılabilir. Bir başka ifadeyle bir ölçme yöntemi program değerlendirme modelini 
tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Bu durum çoklu bakış açısı sağlayacağından araştırmalardaki büyük 
resmin daha rahat görünmesini de sağlayacaktır.  

Karma modelde eş zamanlı veya biri önce diğeri sonra olmak üzere ardışık kullanım olabilir. Ancak, 
Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli sözkonusu olduğunda önce Rasch 
ölçme sonra eğitsel eleştiri kullanılması önerilir. Çünkü, nitel kısmını oluşturan eğitsel eleştiri modeli 
Rasch ölçme modelinde elde edilen sonuçlara göre yarı yapılandırılmış sorularla kendini göstermesi 
yerinde olacaktır. 

Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ve çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli, program değerlendirme 
açısından bir elmanın iki yarısı gibidir içiçe modellerdir. Eğitsel eleştiri modeli içinde bulunan betimleme 
bir ölçmedir ve değerlendirme aşaması kendi başına bir ölçmeyi de içermekte ve kriter ile yargılar 
bulunmaktadır.  Rasch ölçme modeli de ölçme, kriter ve yargı üzerine odaklanmıştır. Bunların dışındaki 
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özellikleriyle birbirini tamamlamaktadır. Eğitsel eleştiri modeli nitel, Rasch ölçme modeli nicel bir 
modeldir. Eğitsel eleştiri modeli bir program değerlendirme modeli olarak bilinir, Rasch ölçme modeli 
ise ölçme ve değerlendirmede bir ölçme analizi modeli olarak bilinmektedir. 

Rasch ölçme modelinde örneğin, jüriler değerlenme yaptıklarında ürün lehine veya alehine bilerek 
veya bilmeyerek yanlı davranmaktadırlar (Semerci, Semerci ve Yavuz, 2018a; 2018b)  Eğitsel eleştiri 
modelinden yararlanıldığında bu yanlılık azalabilir. Burada yüz yüze iletişimin objektif puanlamayı artırıcı 
etkisi olmaktadır. Araştırmanın karşılaştırma ve çıkarımlar kısmında anlatılan bilgilerin bir özeti Tablo 
2’de Eğitsel eleştiri modeli, Rasch ölçme modeli ve karma modelin üstün ve zayıf yönleri olarak 
verilmiştir. 

 
Tablo 2. Eğitsel eleştiri modeli, Rasch ölçme modeli ve karma modelin üstün ve zayıf yönleri 

 Eğitsel eleştiri modeli Rasch ölçme modeli Karma Model (Eğitsel 
eleştiri ve Rasch ölçme) 

Üstün yönleri Betimleme, yorumlama, 
değerlendirme ve 
temalaştırma gibi dört 
aşamasının olması 
 
Nedenlerin 
sorgulanması 
 

Jüri, ürün ve kriterler gibi 
üç yüzeyinin olması 
 
 

Bütüncül bir değerlendirme 
 
Jüri yanlılığı azalabilir 
 
Çoklu bakış açısı sağlar 
 
 

Zayıf yönleri Tek yönlü nitel olması 
 
Subjektif bakış açısı 

Tek yönlü nicel olması 
 
Rasch uygulamalarının 
çoğunda yanlılık 
görünmesi 
 
Nedenlerin 
sorgulanmaması 
 

Araştırmacının hem ölçme 
hem de program 
değerlendirme alanında 
uzman olmaması 

 
 

 Değerlendirmenin doğru olabilmesi için ölçütlerin iyi belirlenmesi gerekir. Ölçütün iyi 
belirlenebilmesi de hedeflerle ölçme araç ve yöntemlerinin uygun seçilmesine bağlıdır. Bu amaçla, en iyi 
hedefi seçerek, en uygun olduğu düşünülen yöntemlerle bu hedefler gerçekleştirmeye çalışılsa da işin 
sonunda uygun araç ve yöntemlerle ölçme yapılmıyorsa, yapılan işlerin amacına ulaşıp ulaşmadığına 
karar vermede isabet gösterilemez. Bu amaçla eğer ölçme işine başvurulacaksa mutlaka uygun olan 
yöntemin devreye konulması gerekir. 

Literatür çalışmaları incelendiğinde, yöntembilimciler, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini 

birleştirerek, yürüttükleri çalışmalarda her iki yöntem türünün gücünü maksimize edebileceğini, daha 

eksiksiz ve tamamlayıcı bir anlayış geliştirebileceğini belirtmişlerdir (Creswell ve Plano Clark, 2011). İki 

yönlü olan bu tür çalışmalarda ilk önce nicel ve sonra da nitel verilerin toplanması ve analiz edilmesi söz 

konusu olmaktadır (Tashakkori ve Teddlie, 2003). Burada amaç nicel yöntemde ölçülemeyen ve eksik 

olarak değerlendirilen bazı durumların nitel yöntemle değerlendirilmesi ve eksikliğin tamamlanmasıdır. 

Sözgelimi Rasch modeli ile incelenen ürünlerin nitelik sıralaması yapılmaktadır. Ancak bu noktada 

cinsiyet değişkeni gözetilmemektedir. Nitel analiz  yapılan Nvivo programında ise katılımcı görüşleri 

cinsiyet türüne göre değerlendirildiğinden ileri sürülen görüşlerin kime/hangi cinsiyete ait olduğu net bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca Rasch modelinde analizlerde katılımcılardan öneri noktasında görüş 

alınamazken, nitel çalışmalar ile bu durum da mümkün olmaktadır. Ayrıca Rasch ve nitel analiz olan 

Nvivo’nun birlikte kullanılması ile ulaşılan bulguların birbiriyle karşılaştırılarak yorumlanması 

yapılabilmektedir (Batdı, 2016). Bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki eksik yönü olan bir analiz türünün 

farklı bir analiz yapılarak desteklenmesi araştırmanın kapsamını genişletmekte, güvenirliğine katkı 

sunmakta ve anlaşılırlığını arttırmaktadır. Bu düşünceyi destekleyen çalışmalara alanyazında 

rastlanmaktadır. Matematik öğretim programının (Batdı, 2014) veya İngilizce Öğretim Programının 
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(Batdı ve Şenel, 2016) Rasch ve nitel analiz olan Nvivo ile değerlendirilmesi bu tür çalışma örneklerinden 

ikisi olarak belirtilebilir.  

Sonuç olarak, program değerlendirme eğitim sürecinin her açıdan ve aşama aşama 
değerlendirilmesidir. Burada önem arz eden nokta, çeşitli program değerlendirme yaklaşımları ve de 
modelleri olmasıyla birlikte, değerlendirme ve de sonucunun değerlendirmecinin hedefleri, düşünceleri 
ve de değerlendirmeye aldıkları süreç kapsamında farklılık gösterebilecek olmasıdır. Fakat, her ne kadar 
farklılık gösterseler de genel hedef hepsinde aynıdır, ve de programları dolayısıyla da eğitim sürecine 
dahil olan bireyleri geliştirmenin tek yolu eğitim sürecini daha iyiye taşımaktır. Bu durum da, ancak 
mevcut programların gerekli süzgeçlerden geçirip gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla mümkün olabilir.  
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A Suggestion for Robotics Coding Curricula for 

Vocational and Technical Secondary Education Schools 

Mehmet Akif Ocak21, Abdullah Alper Efe22, Mehmet Durnalı23 

 
 

Abstract 

Robotics coding is becoming so popular because it is an easy way to teach STEM activities 
in schools. In order to shape the labor force of the country, the revision and correction of 
Vocational and Technical Secondary Education program seems an important competent within 
the education system. Education and training play very important role in developing human 
capital so that economic growth can increase. In today’s world, coding is very important to 
increase economic growth. This study argues that the connection between robotics and coding 
is essential and robotics coding can reinforce both learning and academic skills. Hence, the 
robotics coding curricula must require students to demonstrate the ability to plan, solve 
problems, research sources, use inquiry, communicate information and evaluate in all subject 
matters. Results showed that robotics coding curricula must be integrated not only into STEM 
but also into other disciplines such as social studies and literacy. Results showed that Arduino 
based robotic systems seemed to widespread into many disciplines and influenced many 
people from different fields. This study argued that Arduino based robotic activities make it 
ideal, understandable and concrete platform for STEM education. 

Keywords: Robotics curricula, STEM, Coding, Vocational Education, Educational Program, 

Educational Policy 

Öz 

Robotik kodlama okullardaki STEM etkinliklerini öğretmede kolaylık sağladığından giderek 

daha popüler hale gelmektedir. Ülkenin işgücünü şekillendirmede, Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim Programının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi eğitim sistemi içinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Eğitim ve öğretim, ekonomik büyümenin artması için insan kaynaklarının 

geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Günümüz dünyasında ekonomik büyümeyi 

artırmada kodlama çok önemlidir. Bu çalışma, robotik ve kodlama arasındaki bağlantının 

gerekli olduğunu ve robotik kodlamanın hem öğrenmeyi hem de akademik becerileri 

güçlendirebileceğini savunmaktadır. Bu açıdan, robotik kodlama müfredatı, öğrencilerin tüm 

konularda planlama, problem çözme, kaynakları araştırma, sorgulama, bilgi verme ve 

değerlendirme becerilerini göstermelerini zorunlu tutmaktadır. Sonuçlar, robotik eğitim 

müfredatının sadece STEM'e değil, aynı zamanda sosyal bilimler ve edebiyat gibi diğer 

disiplinlere de entegre edilmesi gerektiğini göstermiştir. Sonuçlar, Arduino tabanlı robotik 

sistemlerin birçok disiplinle işbirliği halinde göründüğünü ve farklı alanlardan birçok kesimi 

etkilediğini göstermiştir. Bu çalışma Arduino tabanlı robotik faaliyetlerin STEM eğitimi için 

ideal, anlaşılabilir ve somut bir platform oluşturduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Robotik Kodlama Müfredatı, STEM, Mesleki Eğitim, Eğitim Programları, 

Eğitim Politikası  
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Introduction 

The purpose of this study is to suggest a possible Robotics Coding Curricula for Vocational 

and Technical Secondary Education in Turkish Education systems. The idea of establishing a 

robotic coding curricula in vocational secondary education programs still exist among 

researchers. The research clearly shows that robotic coding in STEM activities make it easy to 

understand learning and teaching processes. Especially in vocational secondary high schools, 

the terms like artificial intelligence, Internet of Things, Maker Movement, Do It Yourself 

activities and education 4.0 are getting popular and this trends increases students and teachers 

attention towards new technologies. Therefore, in order to shape a country’s work force, the 

revision and correction of Vocational and Technical Secondary Education program seems an 

important competent within the education system. 

Education and training play very important role in developing human capital so that 

economic growth can increase. In today’s world, coding is very important to increase economic 

growth. This study argues that the connection between robotics and coding is essential and 

robotics coding can reinforce both learning and academic skills. Hence, the robotics coding 

curricula must require students to demonstrate the ability to plan, solve problems, research 

sources, use inquiry, communicate information and evaluate in all subject matters.     

The term coding is defined as by using codes of certain programming languages, to create 

meaningful functions, procedures and a system of integral codes that computers can 

understand. When these codes are processed on the computer (when compiled by 

computers), it is aimed to produce a solution to the specific need on a numerical, verbal and 

visual basis. Every interaction between people and computers (for example, when you create 

a web application, while watching the GPS instructions while driving) is managed with the 

code. Coding is today's literacy and helps to apply 21st century skills such as problem solving, 

teamwork, and analytical thinking (EC, 2018). Today, the coding education is debated by 

organization in the technology industry, and civil and public agencies. Individuals are more 

aware of the importance of coding activities in education; thus, coding training s still an 

important issue discussed in contemporary educational applications. 

Method  

A literature review was carried out on the concept of robotics coding in studies published 

between the years 2000-2019 by using the indexes of Educational Research Information Center 

(ERIC), Academic Search Complete, Directory of Open Access Journals (DOAJ), IEEE/IEL, Science 

Direct, Scopus, ProQuest, Google Scholar and Web of Science. 

Findings  

Literature review clearly showed that an educational concept receiving a lot of discussions 

around robotics curriculum now is STEM activities. Studies clearly argue that robotics coding 

is becoming so popular because it is an easy way to teach STEM activities in schools. 

Specifically, in vocational and technical secondary education, new technologies such as 

Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Maker Movements, Do-It-Yourself (DIY) 

activities and new trends such as Education 4.0 should be considered. From this perspective, 

in order to shape the labor force of the country, the revision and correction of Vocational and 

Technical Secondary Education program seems an important competent within the education 

system.  

Open Source Development Platforms   
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Literature review favors open source based Robotics Technologies in educational 

environments. Platforms such as Arduino, Mbot, Raspberry Pi provide a flexible and user-

friendly structure for educational robotics activities. It is very easy to distinguish open source 

boards from microcontroller due to simple and accessible user experiences. Open source 

software and hardwares are very understandable for students, yet flexible enough for teachers 

and educators. For example, thinking of getting started with robotics applications, findings 

show that open source based robotics curricula are one step ahead of other applications. Some 

robotics activities established by using open source mentality are shown in Figure 1 and Figure 

2. 

 

Figure1: Some robotics education activities  
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Figure2: Some other robotics education activities  

According to Code.org, in the 21st century, economic workplaces are expected to meet 

the expectations of employees equipped with coding skills. On the basis of this expectation, it 

can be thought that coding teaching is important in order to be ahead of the competition in 

the labor market (As cited in Sayın and Seferoğlu, 2016). As a reflection of the importance of 

this case, Turkey has begun to teach a number of related courses in schools. According to 

MoNE (2019), coding based courses, especially vocational high schools, must be integrated 

into curricula. Ocak and Efe (2018), in their study, offered a working curricula for open source 

robotic applications.  

 

Figure 3: An example of Arduino based robotics curriculum. Adopted from Ocak and Efe (2018) 

Findings of the study show that prior research regarding robotics design and development 

of such technologies are increased day by day. Especially design and implementation of 

different robotics systems are found in the literature review. For example, mind controlled 

robot and speech controlled robot are some examples of this kind (Karvinen, & Karvinen, 2011; 

Phal, Phal, & Jacob, 2014).  Table 1 shows some of the recent studies focusing on robotics 

design and development based on different technologies. 

Table 1: Some of the recent studies focusing on robotics design and development based on 

different technologies 

The study  Purpose Platform Example 

Eguchi (2016) STEM, Educational  Arduino RoboCupJunior 

Wong(2015) STEM, educational, 3D-printable 
Arduino-based mobile robot kit with 
various capabilities 

Arduino CPSKit 

Araujo, Portugal,  Couceiro, 
&Rocha (2015) 

Educational Mobile Robot Arduino-based TraxBot; TraxBot; 
StingBot/ROS driver 

Gargava, P., Sindwani, & 
Soman (2014) 

Brain control interface BCI+ Arduino Robot control with 
BCI 
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Hernández, Poot, Narváez, 
Llanes & Chi (2010) 

Design and implementation of a 
Robotics system 

LPT 
Interface/ Arduino + X-
bee 

Parallel port 
controlled robot 

Juang & Lum (2013) Design, construction and control of a 
robot 

Arduino microcontroller 
board 

Two-wheel self-
balancing robot 

Busaidi  (2012) Development of an educational 
environment for online control of 
robot 

MATLAB+Arduino Bioloid Biped robot 

Balogh (2010) Educational Robotic Platform Arduino Acrob(robot) 

Elfasakhany, Yanez, 
Baylon, &Salgado (2011) 

Design and development of a robotic 
arm 

Labview+Arduino Robotic arm 
applications 

Alexan, Osan  & Oniga 
(2012) 

Robotic assistance to disabled persons Arduino compatible 
board (CHIPKIT Max32) 
+Android 

Assistive 
technology/robot 

Karvinen, & Karvinen 
(2011) 

Mind controlled robot Arduino Robot 

Phal, Phal, & Jacob (2014) Speech controlled robot Arduino based  Robot 

Zhao & Zhu (2013) Design and implementation of an 
autonomous obstacle-avoiding robot 
car 

Arduino based Robot car 

Zisimatos, Liarokapis, 
Mavrogiannis, & 
Kyriakopoulos (2014) 

design and development of low-cost, 
light-weight, modular robot hands 

Arduino based  Robotic hands 

Kulkarni, Grama,  Suresh, 
Krishna, Antony (2014) 

Four-wheeled surveillance robot Arduino+Android Survillance robot 

Volos, Kyprianidis, & 
Stouboulos (2013) 

The design of an autonomous mobile 
robot, a motion controller, based on 
the dynamical behavior of a known 
discrete 
chaotic system 

Arduino Mobile robot 

Prabha, Antony, Meena & 
Pandian (2014) 

Autonomous robot to measure 
temperature, humidity, and air quality, 
along with GPS coordinates and store 
them on the cloud 

Arduino+ Raspberry Pi Robot  

Das, Sadhu, Vyas, Konar, & 
Bhattacharyya (2015) 

Two mobile robots carrying a stick to a 
destination 

Arduino based+ X bee Two robots avoiding 
obstacles 

Junior, Neto, Hernandez, 
Martins, Roger, & Guerra 
(2013) 

Educational robotics kit Arduino based Robot 

Patoliya, Mehta, & Patel 
(2015) 

War field spy robot using night vision 
wireless camera 

Arduino+Android Robot 

Al-Sahib, & Azeez (2015) Internet mobile robot Arduino+ Raspberry Pi Robot 

Pahuja, & Kumar (2014) Mobile Phone Controlled Bluetooth 
Robot 

Arduino+Android Robot 

Wasif, Raza, Rasheed, 
Farooq, & Ali (2013) 

Design and Implementation of a Two 
Wheel 
Self-Balancing Robot  

Arduino based Robot 

Sathiyanarayanan,  
Azharuddin, Kumar, & 
Khan (2014) 

Gesture Controlled Robot For Military 
Purpose 

Arduino based Robot 

Lim, Lee, Tewolde,  & 
Kwon, (2014) 

Use of Smartphone Sensors for Mobile 
Robot Navigation 

Arduino based Robot 

 

The efforts of creating a robotics coding curricula includes different elements and 

dynamics that must be taken into account together. In this regard, some studies point out the 

importance of STEM activities for robotics coding, while others generally focus on 

programming abilities and software structures. Also, some studies indicate new technologies 

such a IoT and WIFI related to robotics coding curricula (Figure 3).  
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Figure 3: A content map regarding Open Source Development technology for robotics coding 

curricula.  Adopted from Ocak (2017). 

This study argues that creating a robotics coding curricula requires an integration of different fields 

into class environments. That is, implementing robotics based class environments include different 

educational fields and approaches (Table 2). 

Table 2: Some of the other recent studies focusing on different educational fields and approaches 

The study Field Approach 

Jamieson (2010) Computer Science/Engineering Project-based learning with Arduino 

García-Peñalvo, Rees, Hughes, 

Jormanainen, Toivonen, & 

Vermeersch (2016) 

Programming/ Pre-university 

level 

Tools/resources regarding Arduino 

Grover, Krishnan, Shoup, and 

Khanbaghi (2014) 

Undergraduate mechatronics 

course 

Robotics course curriculum/classroom teaching 

Arduino based platform 

Androutsopoulos, K., Gorogiannis, 

N., Loomes, M., Margolis, M., 

Primiero, G., Raimondi, F., 

Varsani, P., Weldin, N., & 

Zivanovic, A. (2014) 

First year Computer Science Attendance/engagement/progression 

(A racket-based robot) 

Kapur, Hochenbaum, Darling, 

Diakopoulos, Trimpin (2011) 

Musical classes/  

musical robotic education 

curriculum 

New learning strategies 

Gartseev, Lee, and Krovi (2011) Robotics & Mechatronics class Complementing the lecture and supporting 

project-based learning. 

Rahul, Whitchurch, and Rao 

(2014) 

Introductory programming 

curriculum for undergraduates 

Visual learning 

Kuan, Tseng, Sufen, & Wong 

(2016) 

Physics Students’ confidence and motivation 

Qiu, Buechley, Baafi, & Dubow 

(2013) 

Computer Science/programming Successful implementation of the curriculum 

Albrecht, Bender, & Kussmann 

(2012) 

Computer Science n/a 

 

Prior research argues that in order to establish a systematic coding and robotics in vocational and 

technical secondary education schools, researchers and policy makers must focus on global 

competition,flexible manufacturing, and a vision of becoming a country including producing new and 

innovative technologies (Barışık, & Yirmibeşçik, 2012). There are also some indications to establish a 

good robotics coding curricula for vocational high schools. In this sense, global awareness, financial 
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literacy, leadership, socialization, electronics design and entrepreneurship are important consideration 

for such a robotics coding curricula (Figure 4). 

 
Figure 4: Awareness fields required for creating robotics and coding curricula. Adopted from (Huggins, 

& Izushi, 2007;  Taheri, Sasaki, & Ngetha, 2015). 

Turkey’s 2023 Education Vision Report also argues the necessity of flexible and modular structure 

of curricula in vocational and technical high school education. In this way it is possible to educate 

qualified personal needed for national defense industry and other related sectors. It also provides a 

competition among countries. This kind of approach also increases the value attributed to vocational 

and technical education will be ensured (MoNE, 2018). Prior research generally identifies the robotics 

coding curricula as new generation curricula since this kind of curriculum includes a modular structure. 

This modular structure allows an efficient an effective way to produce necessary components in 

educational environments and human resources. The relationship among education, employment, and 

production in vocational and technical high school education are strengthened. 

This study argues that the connection between robotics and coding is essential and 

robotics coding can teach both learning and academic skills. Hence, the robotics coding 

curricula must require students to demonstrate the ability to plan, solve problems, research 

sources, use inquiry, communicate information and evaluate in all subject matters.  

From this perspective, this study suggests that the curricula related to coding and robotics 

subjects should be updated in the programs in the direction of adaptation to the open source 

software and hardware. Regardless of robotics technology (Arduino, Mbot, Lego Mindstorms), 

it is obvious to implement a working curricula in which vocational elementary students can 

design and develop robotic projects and easily understand the coding structure, functions and 

libraries.  

Discussion 

Robotics coding curricula fit well with the idea of robotics competition and students 
technological innovations. For example, Turkish Ministry of Industry and Technology, TUBITAK, 
the Ministry of Youth and Sports in cooperation with the Technology Team Foundation 
established 100 Try-and-do (Deneyap) Technology Workshops in 81 provinces. This Project 
educated 20,000 students in the middle and high schools. The purpose of this Project is to 
educate and guide talented students with regard to innovative Technologies and provide them 
new technology related labor fields (DENEYAP, 2019). 
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A Project, called “mesleğim hayatım”, administrated by General Directorate of Vocational 
and Technical Education aimed to improve the accessibility of vocational and technical 
education by increasing the capacity of the education sector, improving the relations of the 
education sector with the community and the business world and providing the employment 
of qualified labor force (MoNE, 2019a). 

International MoNE robot competition is organized every year by the General Directorate 
of Vocational and Technical Education in order to provide vocational and technical education 
students with the opportunity to apply their knowledge and skills and to increase their 
competitiveness. (MoNE, 2019b) 

Conclusion and Recommendations 

Results showed that robotics coding curricula must be integrated not only into STEM but 
also into other disciplines such as social studies and literacy. Results showed that Arduino 
based robotic systems seemed to widespread into many disciplines and influenced many 
people from different fields. This study argued that Arduino based robotic activities make it 
ideal, understandable and concrete platform for STEM education.  

This literature review presented an extended review of Arduino based robotics in terms 
of flexible system and embedded microcontroller and handled the subject with STEM, IoT and 
Maker Movement aspects including coding teaching and prototyping of robotics systems and 
suggested an updated robotics curricula for Vocational and Technical Secondary Education.  

This study suggest that coding and robotics curricula are directly related to Computer and 
Information Technologies (CIT), Electrical and Electronics Technologies, Industrial Automation 
Technologies. Starting from the related three fields directly, and adapting to new generation 
open source software and hardware with modular structure are necessary to establish a 
contemporary robotics curricula. Based on prior research it can be argued that robotics 
curricula must be integrated into not only college level but also in vocational and private high 
school level. Robotics and coding curricula might also be related to new generation courses 
such as Bionanotechnology, Introduction to Materials Science, Physical Programming, 
Programming Languages, Computer Architecture, Data Structures and Algorithms Web 
Programming, Robotic Systems and Applications, Industry 4.0, and Mobile Programming.  
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Emekli ve Kıdemli Öğretmenlerin Öğretmenlik 

Mesleğinin Sosyal Statüsü Hakkındaki Görüşleri24 

Özgül Mutluer 25*, Sedat Yüksel26 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin toplumda sahip olduğu sosyal statünün, 
geçmişte ve günümüzde nasıl algılandığını ve bu algıyı şekillendiren faktörlerin neler olduğunu öğretmen 
görüşlerine dayanarak belirlemektir. Araştırma olgubilim (fenomenolojik) deseninde bir nitel 
araştırmadır. Araştırmada veriler 16’sı emekli 10’u çalışan olmak üzere toplam 26 öğretmenle yapılan 
yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin 
öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü ile ilgili olumsuz görüş taşıdıklarını ortaya koymaktadır. 
Öğretmenler bu görüşlerini mesleki ve meslek dışı olan çeşitli faktörlere dayandırmaktadır. Bu faktörler 
arasında maddi kazanç, Milli Eğitim Bakanlığı ile öğretmenler arasındaki ilişkiler, öğretmen yetiştirme 
sistemi ve öğretmenlerin istihdamı en etkili faktörler olarak görülmektedir. Sonuç olarak öğretmenlik 
mesleğinin sosyal statüsünün güçlendirilmesi için devlet yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı ve mesleği bizzat 
icra eden öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki 
konumunun güçlendirilmesinin eğitimin kalitesini artıracak ve eğitimin kalitesinin artmasının da ülke 
kalkınmasında olumlu yansımaları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal statü, öğretmen, öğretmenlik mesleği. 

Abstract 

The aim of this study is to determine the perception of the social status of the teaching profession 
in Turkey and what are the factors shaping this perception in the past and present, based on the opinions 
of teachers. This study is a qualitative research in phenomenological pattern. The data were obtained 
by semi-structured interviews with 26 teachers, 16 of which were retired and 10 of which are working. 
The findings of the study reveal that teachers have negative opinions about the social status of the 
teaching profession. Teachers base their views on a variety of professional and non-professional factors. 
The most effective factors are financial gain, relations between the Ministry of National Education and 
teachers, teacher training system and the employment of teachers. As a result, in order to strengthen 
the social status of the teaching profession, the state administration, the Ministry of National Education 
and the teachers who carry out the profession have important responsibilities. Strengthening the 
position of the teaching profession in the society will increase the quality of education and increasing 
the quality of education will have positive effects on the development of the country. 

Key Words: Social status, teacher, teaching profession. 

Giriş 

Statü kavramı, Latince 'standing' (konum) kavramından gelmektedir ve kişilerin toplumdaki 
konumunu ifade etmektedir (Turner, 2001).  Parsons (1967), ise statüyü, çeşitli ölçütlere göre bireyin 
saygınlığına ve itibarına ilişkin değerlendirmelere göre şekillenen sosyal yapı içindeki bir konum şeklinde 
tanımlamaktadır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin olarak kullanılan “statü” kavramı ise ILO ve UNESCO’nun, 
1966 Öğretmenlerin Durumuna İlişkin Tavsiye adlı raporunda, öğretmenlerin hem görevlerinin önemine 
ve yeteneklerine verilen değer derecesine göre kendilerine toplumda tanınan konum, hem de çalışma 

                                                           
24 Bu çalışma Özgül Mutluer’in “Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Statüsü: Bir Olgubilim Çalışması” isimli yüksek 

lisans tezinden türetilmiştir. 
25 Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi, Türkiye, ozgulyakiin@gmail.com 
26 Uludağ Üniversitesi, Türkiye, sedaty@uludag.edu.tr 
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koşulları, ücreti ve diğer mesleklere kıyasla yararlandıkları maddi avantajlar şeklinde ifade edilmektedir. 
Bu raporda insanlığın gelişmesine ve eğitimin ilerlemesinde önemli bir role sahip olan öğretmene bu 
rolüyle orantılı statü sağlamanın gereğine vurgu yapılmaktadır. Çünkü öğretmenin statüsü bir anlamda 
eğitim sisteminin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir (Cameron, 2003). 

Geçmişte, eğitim hizmetinin toplumun daha küçük bir kesimi tarafından ulaşılabilir olduğu 
zamanlarda öğretmenlik mesleğinin oldukça saygın ve yüksek statülü bir meslek olduğu 
düşünülmektedir (Giddens, 2001). Ancak değişen yaşam koşulları, bilgi teknolojilerinin gelişimi, dünya 
genelinde eğitim düzeyinin ve eğitim hizmetine ulaşılabilirliğin artması ile öğretmenlik mesleğinin 
geçmişteki konumunu koruyamamasına sebep olmuştur. Dünya genelinde 1960’lardan itibaren 
öğretmenliğin sosyal statüsünde belirgin bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Bell, 1988; Cunningham, 
1992; Hargreaves ve diğerleri, 2007; Freedman, Lipson & Hargreaves, 2008; Judge, 1995). Bu düşüş, 
ülkeler bazında çeşitli nedenlere dayandırılmaktadır. Örneğin Cambridge ve Leicester Üniversitelerinden 
bir grup akademisyenin, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşlarının (eğitim asistanları, yöneticiler, veliler) 
görüşlerine dayanarak ortaya koydukları araştırma raporuna göre eğitim reformlarının olumsuz etkileri, 
merkezi değerlendirme yöntemleri,  ortak öğretim programı uygulamalarının öğretmenin özerkliğini 
yitirmesine sebep olması ve medyadaki olumsuz öğretmen imajı gibi etkenler İngiltere’de öğretmenliğin 
sosyal statüsünü düşürmektedir (Hargreaves ve diğerleri, 2007)(Grafik 1).   

Grafik 1. 
Yıllara Göre Öğretmenlerin Statülerine Yönelik Algıları 

 
Kaynak: Hargreaves ve diğerleri, 2007. 
Grafikte 1960’lı yıllardan sonra İngiltere’de öğretmenlerin statülerine yönelik algılarında belirgin 

bir düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Freedman ve diğerlerine (2008)  göre ise bu düşüşün sebebi,  
İkinci Dünya Savaşından sonra hızla artan okullaşma oranıyla artan öğretmen ihtiyacına yönelik hızlı ve 
niteliksiz öğretmen yetiştirme politikalarının izlenmesidir. Bu politikalar, öğretmen yetiştiren 
kurumlarda yoğunluğa, başvuru kriterlerinin düşmesine ve dolayısıyla öğretmen eğitiminin kalitesinin 
bozulmasına sebep olmuştur. Böylelikle öğretmenlik nitelikli gençler tarafından daha az tercih edilen 
ikincil bir meslek konumuna gelmiştir.  

Öğretmenlik mesleğinin Türkiye’deki konumu da farklı koşullarda benzer bir gelişim göstermiştir. 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yeni rejimin ve getirdiği yeniliklerin halka benimsetilmesi görevi 
öğretmenlere verilmiştir. Bu misyonu gerçekleştirmek için yurdun dört bir yanına giden öğretmenler 
köydeki tek aydın ve devletin birer temsilcisi olmaları sebebiyle toplumda oldukça saygın ve itibarlı bir 
konumda bulunuyorlardı.  O yıllarda gelişen bilginin kolay elde edilememesi, lise ve üniversite 
mezunlarının azlığı öğretmenin toplumdaki konumuna katkıda bulunmuştur.  Ancak gelişen teknolojik, 
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ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler öğretmenin bu konumunda değişikliklere yol açmıştır. 1950’lere 
kadar neredeyse tek bilgi ve öğrenme kaynağı okul ve öğretmenken, yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgi 
kaynaklarına ulaşılabilirliğin kolaylaşması vb. etkenlerle öğretmen tek bilgi kaynağı rolü ortadan 
kalkmıştır. Diğer taraftan alan dışından atamalar, hızlandırılmış ve mektupla eğitim gibi uygulamalar 
öğretmenlik mesleğinin statüsüne önemli zararlar vermiştir (Akyüz, 1999; Yüksel, 2011).  

Öğretmenlik mesleğinin günümüzdeki sosyal statüsüne ilişkin literatürdeki yaygın görüş 
öğretmenliğin mesleki ve sosyal statüsünün orta-düşük düzeyde olduğu yönündedir (Barber & 
Mourshed, 2007; Hall & Langton, 2006; Hargreaves ve diğerleri, 2007;  Macbeath, 2012; Monteiro, 2015; 
Symeonidis, 2015). Bu durumu etkileyen faktörler ülkeler bazında çeşitlilik gösterse de bazı ortak ve 
genel faktörlerin etkisinden söz edilebilir. Bu faktörleri mesleki faktörler ve meslek dışı faktörler olarak 
iki grup altında toplamak mümkündür (Ataünal, 2003; Aydın, Demir & Erdemli, 2015; Barber  & 
Mourshed, 2007; Bek, 2007; Cameron, 2003; Gökırmak, 2006; Guerriero, 2017; Hall & Langton, 2006; L. 
Hargreaves, 2009; Hargreaves ve diğerleri, 2007; Higginson, 1996; Hoyle, 2001; ILO, 2016; Ingersoll & 
Merrill,  2011; Monteiro, 2015; Musgreave, 2017; OECD, 2005; Özoğlu, 2010; Özoğlu, Gür, Bekir & 
Altunoğlu, 2013; Özpolat, 2002; Rice, 2005; Symeonidis, 2015; World Bank, 2012; Varkey Gems 
Foundation, 2013; Yurdakul, Gür, Çelik & Kurt, 2016 ): 

 Mesleki faktörleri, mesleği tercih etme ve terk etme oranları, öğretmenlerin yetiştirilmesi, 
istihdam politikaları, mesleğe kabul koşulları, öğretmenlerin gelir düzeyi, kariyer olanakları ve mesleki 
gelişim, motivasyon ve ödüllendirme, çalışma koşulları, mesleki özerklik ve karar alma mekanizmalarına 
katılım, meslek örgütleri, öğrencilerin yaşı, öğretmenlikte kadın yoğunluğu; meslek dışı faktörleri ise, 
mesleğin sosyal işlevi ve toplumun öğretmenliğe bakış açısı, öğretmenliğin değişen rolü, öğretmenlerin 
toplumsal kökenleri, öğretmenin medyadaki imajı şeklinde sıralamak mümkündür. 

Bu araştırmada öğretmenlerin sosyal statülerini etkileyen bu mesleki ve meslek dışı faktörleri 
günümüzde ülkemiz koşullarında tekrar incelemek gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
öğretmenlerin toplumdaki yeri ve sosyal statüsünün ne durumda olduğunun belirlenmesidir. Bu amacı 
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1) Öğretmenlerin kendi mesleklerine bakış açıları nasıldır? 
2) Öğretmenlerin sosyal statü sorunları nelerdir? 
3) Sosyal statü sorunları hakkındaki düşünceler öğretmenler arasında çeşitlilik göstermekte midir? 
4) Sosyal statü sorunlarına sebep olan etmenler nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 
Öğretmenlik mesleğinin toplumda sahip olduğu sosyal statünün, geçmişte ve günümüzde nasıl 

algılandığını ve bu algıyı şekillendiren faktörlerin neler olduğunu öğretmen görüşlerine dayanarak 
belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenolojik) deseni 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Bu araştırma deseni her zaman farkında olunan ancak hakkında 
derinlemesine bilgi sahibi olunmayan olguları araştırmak için kullanılmaktadır (Creswell, 2007; Çilesiz, 
2011; Fraenkel & Wallen, 2006; Van M., 2016; Yıldırım &Şimşek, 2013). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Yalova ilinde ikamet eden 16’sı emekli, 10’u çalışan toplam 26 
öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde öğretmenlik mesleğinin sosyal 
statüsünün geçmişte ve günümüzdeki durumunu kıyaslayabilecek deneyime sahip olan öğretmenlerin 
belirlenmesi esas olmuştur. Çünkü araştırma modeli olarak seçilen olgubilim deseninde, örneklemi 
oluşturan bireylerin araştırılan olguyla ilgili deneyimleri olduğu kabul edilir. Buna uygun olarak, amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile araştırmanın amacına uygun nitelikleri 
barındıran bir örneklem belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu kapsamda araştırma için en az 25 yıl görev 
yapmış olma ölçütünü sağlayan ya da en az bu süre kadar görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmenler 
seçilmiştir. 

Verilerin Toplanması 
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          Verilerin yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu formda öğretmenlerin 
öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü nasıl algıladıklarını ve bunu etkileyen faktörlerin neler 
olduğunu belirlemeye yönelik 12 soru bulunmaktadır. Yapılan görüşmeler, ses kayıt cihazı vasıtasıyla 
kaydedilmiş ve daha sonra bu kayıtlar yazılı hale getirilmiştir. Oluşturulan transkriptler, görüşme 
sonrasında katılımcılarla paylaşılmış ve belirtilen görüşlerin teyit edilmesi sağlanmıştır. Katılımcı 
görüşlerinin yeterli bulunmadığı iki durumda tekrar görüşme yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler kuramsal çerçeve içerisinde olgubilimsel analiz yöntemiyle 
incelenmiştir. Olgubilimsel analiz, belli kişi ya da grupların bir olguya dair deneyimlerinin özünü 
anlamaya ve yorumlamaya olanak sağlayan bir yöntem olmasıyla öne çıkmaktadır (Patton, 2002). 
Olgubilimsel analiz yöntemi Moustakas’ a (1994) göre altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar,  
önyargılardan arınma, olgubilimsel indirgeme, yaratıcı çeşitlilik, doku sentezi, yapı sentezi ve 
bütünleştirmedir. İlk aşamada araştırmacının yapılacak görüşmeye dair tüm önyargılarından kurtulması 
gereklidir. İkinci olarak, katılımcıların olguya dair ifadelerinden anahtar kelimeler, yinelenen ifadeler 
tespit edilir. Ardından üçüncü aşamada, temalar oluşturularak bu temalar geliştirilir. Dördüncü aşamada, 
her bir temanın içeriği betimlenir. Beşinci aşamada bir bütün olarak tüm katılımcı deneyimleri 
sentezlenir ve son aşamada deneyimin özünü ortaya koyan veriler bütünleştirilir (Moustakas, 1994).  Bu 
araştırmada yukarıda belirtilen süreçler izlenerek analiz çalışmaları yapılmıştır. Önyargılardan 
uzaklaşılarak yapılan görüşmelerde elde edilen veriler öncelikle kavramsallaştırılmış ve bu kavramlar 
düzenlenerek kodlar belirlenmiştir. Kodların belirlenmesi sırasında birbiriyle ilişkili ya da anlam 
bütünlüğü olan parçalar birleştirilmiş ve bu parçalar temaları oluşturmuştur. Bu tema ve kodlar 
çerçevesinde bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır. Ayrıca, istatiksel içerik analizi ile belirlenen bazı 
kodların frekansları belirlenmiş ve veriler nicel hale getirilmiştir. İstatistiksel içerik analizi sözel verilerin 
sayısal verilere dönüştürülmesini ifade etmekte ve araştırmanın güvenirliğini yükseltmesinin yanı sıra 
verilerin yorumlanması sırasında da objektifliğe katkı sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013).  

Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini yükseltmek için çeşitli önlemler alınmıştır. Araştırmanın iç 
geçerliğini (inandırıcılığı) artırmak için görüşme soruları uzman görüşüne sunulmuş, uzman görüşü 
neticesinde forma son hali verildikten sonra görüşmelere başlanmıştır. Ayrıca uzun süreli etkileşimin 
sağlanması ve katılımcılara görüşme sonrasında transkriptlerin teyit ettirilmesi ile araştırmanın 
inandırıcılık boyutunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Dış geçerliği (aktarılabilirlik) artırmak için 
doğrudan alıntılara yer verilerek elde edilen bulgular, bu alıntılar yoluyla desteklenmiştir. Araştırmanın, 
okuyucular tarafından aynı ya da yakın şekilde anlaşılması için de elde edilen sonuçlar sade ve anlaşılır 
bir dille ifade edilmiştir. Ayrıca örnekleme seçilen katılımcıların çeşitlilik sağlaması amacıyla her 
kademeden çok sayıda branştan emekli ve 25 yılını doldurmuş öğretmenin seçilmesine çalışılmıştır. 
Araştırmanın güvenirliğine ilişkin olarak; iç güvenirliği (tutarlılık) artırmak için araştırmaya katılan 
kişilerin görüşmede sorulara vermiş oldukları cevaplar başka bir araştırmacı tarafından daha kodlanmış 
ve iki araştırmacı tarafından oluşturulan kodların uyuşum yüzdesine bakılmıştır. Miles ve Huberman 
(1994) uyuşum yüzdesinin hesaplanması için güvenirlik formülünün (Güvenirlik Formülü: Görüş Birliği/ 
(Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı) x 100) kullanılmasını önermiştir. Bu formüle göre hesaplanan uyuşum 
yüzdesi bu araştırma için % 80 olarak bulunmuştur. Güvenirlik hesaplamasındaki uyuşum yüzdesinin %70 
üzerinde çıkmasının araştırmanın güvenilir olduğunu belirttiği ifade edilmektedir (Miles & Huberman, 
1994).  Dış güvenirliğin  (teyit edilebilirlik) sağlanması için, verilerin toplanmasından, verilerin analizi ve 
yorumlanması sürecine kadar araştırmanın her aşaması ayrıntılı yazılmaya çalışılmıştır.  

Bulgular 

 Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda iki ana tema oluşmuştur. Bu ana temalar; 
(1) öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü ve (2) öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen 
faktörler olarak isimlendirilmiştir. 
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Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Statüsüne Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsüne yönelik görüşlerinin 
iki alt temada toplandığı görülmektedir. Birinci alt temada sosyo-demografik değişkenler açısından 
öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsüne ilişkin bulgulara yer verilirken ikinci tema içerisinde 
öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünde geçmişten günümüze meydana gelen değişimlere dair 
bulgulara yer verilmiştir. 

Birinci alt temada araştırmaya katılan 26 öğretmenden 18’inin görüşüne göre öğretmenlik 
mesleğinin sosyal statüsü düşük, 8’inin görüşüne göre ise orta düzeydedir. Katılımcılardan hiçbiri 
öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün yüksek olduğuna dair bir görüş beyan etmemiştir.  

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsüne yönelik öğretmen görüşleri sosyo-demografik değişkenler 
açısından (branş, aktif/emekli olma durumu, cinsiyet ve eğitim durumu) incelendiğinde dikkat çekici 
farklılığın öğretmenlerin aktif/emekli olma durumları ile branş yönlerinden olduğu görülmektedir.  

Emekli öğretmenler öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü halen çalışmakta olan öğretmenlere 
kıyasla daha iyi düzeyde görmektedir. Çalışmakta olan öğretmenlerin % 20’si öğretmenlik mesleğinin 
sosyal statüsünün orta düzeyde olduğunu ifade ederken bu oran emekli öğretmenlerde % 37,5’tir. Bu 
durumun emekli öğretmenlerin yaptığı değerlendirmelerin daha geçmiş bir zamana yönelik olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Katılımcıların mesleğin sosyal statüsünde geçmişten günümüze bir 
düşüş yaşandığına dair ortak görüşünden hareketle çalışmakta olan öğretmenlerin daha güncel olan 
duruma dair fikir beyan ettikleri sonucuna varılmaktadır. Diğer bir deyişle, çalışmakta olan öğretmenler 
mesleğin sosyal statüsünü daha düşük olarak değerlendirmektedir.  

Branş açısından bakıldığında ise araştırmaya katılan lise branş öğretmenlerinin mesleğin sosyal 
statüsünü ortaokul branş ve sınıf öğretmenlerine kıyasla daha olumlu olarak değerlendirdikleri 
görülmektedir. Araştırmaya katılan 10 lise branş öğretmeninin 4’ü mesleğin sosyal statüsünün orta 
düzeyde olduğunu belirtirken 5 ortaokul branş öğretmeninin 1’i, 11 sınıf öğretmeninin ise yalnızca 3’ü 
bu konuda aynı fikirdedir. Bundan hareketle lise kademesinde üniversite sınavlarındaki etkisinin daha 
büyük olması açısından özellikle bazı branşlarda öğretmenlerin sahip oldukları sosyal statüyü daha 
olumlu değerlendirdikleri düşünülmektedir. Toplumun bu branşlardaki öğretmenlere yönelik tutum ve 
davranışlarının meslek edindirme açısından taşıdıkları önem nedeniyle daha olumlu olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin emekli bir branş öğretmeninin ifadeleri bu düşünceyi doğrulamaktadır:   

Araştırmanın ikinci alt teması öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsündeki değişimlerdir. 
Araştırmaya katılan öğretmenler öğretmenlik mesleğinin statüsünde mesleğe başladıkları yıllara kıyasla 
birtakım değişimler gözlemlemişlerdir. Katılımcıların çok büyük bir bölümü (n: 23) bu değişimin negatif 
yönde olduğunu belirtmiştir. Bu öğretmenler görevlerinin ilk yıllarında öğretmenliğin toplumda “daha 
saygın, daha itibarlı ve özenilen bir meslek” olduğunu, ancak günümüzde bu saygınlığın düştüğünü ifade 
etmişlerdir. Bu düşüşe örnek olarak da velilerin kendilerine olan davranışlarını örnek göstermektedirler. 

Ancak mesleğin sosyal statüsü gerilemesine rağmen, 10 yıl öncesine göre günümüzde daha iyi 
durumda olduğuna yönelik katılımcı (n:3) görüşleri de mevcuttur. Bu öğretmenler geçmişte toplumda 
hakim olan “öğretmenlik mesleğinin adaylar tarafından öncelikli olarak tercih edilen alanlardan biri 
olarak görülmediği” görüşünün değiştiğini düşünmektedir.  

Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Statüsünü Etkileyen Faktörler 

Araştırmada elde edilen ikinci tema Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen faktörler 
olup, elde edilen bulgular ışığında mesleki ve meslek dışı faktörler olmak üzere iki kategori altında 
toplanmıştır. Bu faktörler Şekil-1’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen faktörler 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen mesleki faktörler 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen 9 mesleki faktör belirlenmiştir.  

Öğretmen yetiştirme. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, öğretmen 
yetiştirme sisteminin ve geçmişten günümüze öğretmen yetiştirme sisteminde meydana gelen 
değişimlerin mesleğin sosyal statüsünü olumsuz etkilediği yönündedir.  26 katılımcıdan 18’i bu faktörün 
etkisinden söz etmiştir. Öğretmen yetiştirme konusunda katılımcıların sıklıkla üzerinde durduğu üç konu 
vardır. Bunlar, öğretmen yetiştirme sisteminin niteliği, uygulamaya dönük eğitimlerin düzeyi ve meslek 
ruhu kazandırmadır. Bu konuda örnek olarak aşağıdaki ifadeler incelenebilir: 

Mesleki özerklik. Öğretmenlerin özerk olması, yani meslekleri ile ilgili konularda bağımsız kararlar 
alabilmeleri hususunda 26 katılımcının 14’ü olumsuz değerlendirmede bulunmuştur. Öğretmenlerin 
çoğunluğun görüşü bu mesleğin özerk olunmadığı ve bunun hem meslek hem de öğretmenler üzerinde 
olumsuz etkileri olduğu yönündedir. Öğretmenin mesleği ile ilgili herhangi bir insiyatif alamaması 
mesleğin entelektüel yönüne zarar vermektedir.  

Mesleki gelişim, ödüllendirme ve kariyer olanakları. Öğretmenlik mesleğinin sahip olduğu mesleki 
gelişim, meslekte yükselme ve elde edilen başarıların ödüllendirilmesi konusunda, katılımcıların 
çoğunluğu (n:17) olanakların kısıtlı olduğunu, yapılan faaliyetlerin yetersiz ve ödüllendirmenin objektif 
olmadığını belirtmiştir. Katılımcı görüşlerine göre meslekte yükselme olanaklarının varlığı, liyakate dayalı 
ödüllendirme ve nitelikli mesleki gelişim faaliyetleri öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki 
konumunun yükselmesine katkıda bulunacaktır. 

İstihdam sorunu. Öğretmenlerin MEB bünyesinde farklı biçimlerde istihdam edilmesi (Kadrolu 
öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen), geçmişte belli dönemlerde farklı kaynaklardan 
mezunların öğretmen olarak atanması ve son yıllarda çok sayıda biriken atanamayan öğretmenlerin 
varlığı ile bu öğretmenlerle ilgili izlenen politikalar istihdam sorunu olarak tanımlanmıştır. Bu sorunun 
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katılımcıların çoğunluğunun (n :18) görüşüne göre öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü üzerinde 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Eğitim fakültesi mezunlarının işsizlik sorunuyla karşılaşmasının, farklı 
statülerde (kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen) öğretmen görevlendirmesi 
yapılmasının ve bu görevlendirmelerden bir kısmının öğretmenlik mezunu olmayanlardan yapılmasının 
mesleğin itibarını ve statüsünü olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

Meslekteki kadın yoğunluğu. Dünya çapında öğretmenlik mesleğindeki kadın oranının giderek 
artması ve bu artışın mesleğin statüsü üzerindeki etkisi konusunda katılımcıların yarısı (n:13) bu faktörün 
olumlu etkilerinden söz ederken 3 katılımcı ise olumsuz etkileri olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan 
10’unun görüşüne göre ise bu faktör mesleğin sosyal statüsü üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. 
Meslekteki kadın yoğunluğunun etkisini olumlu olarak değerlendirenler öğretmenliğin anneliğe yakın bir 
meslek oluşunu ve kadınların daha özverili çalıştıklarını öne sürmektedirler. Buna karşılık Türk 
toplumunun erkek egemen bir toplum olması ve kadına değer verilmemesi nedeniyle mesleğin sosyal 
statüsünün düşmesinde olmuşuz yönde etkisi olduğu düşüncesindedirler  

Öğretmen maaşları. Öğretmenlik mesleğinin ekonomik getirisi katılımcıların büyük bir çoğunluğuna 
(n: 22) göre sosyal statüyü etkileyen önemli bir faktördür. Katılımcılar genel olarak toplumun gözünde 
mesleğin itibarı ile ekonomik getiri arasında doğru orantı olduğundan söz etmektedir. Katılımcılar 
arasında yaygın olan görüş, maaşların yetersiz olduğu yönündedir. Yeterli ekonomik koşulların 
sağlanamayışının öğretmenlerin hem duygusal motivasyonları hem de toplumun öğretmenliğe bakışı 
üzerinde olumsuz yansımaları olduğu düşünülmektedir. 

MEB ile ilişkiler. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (n:20), MEB tarafından değer görmediklerine, 
MEB’in fikir ve istekleri ile ilgilenmediğine ve öğretmenlerle MEB arasında bir kopukluk olduğuna 
inanmaktadırlar. Öğretmenlerle MEB arasındaki ilişkilerde yaşanan birtakım sorunlar mesleğin sosyal 
statüsüne de olumsuz yansımaktadır. Öğretmenler kendilerini değerli hissetmemektedir. Bu 
düşüncenin, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve bağlılıklarını olumsuz etkileyerek sundukları 
hizmetin kalitesine de olumsuz yansıyacağı düşünülmektedir. 

Eğitim politikaları. Katılımcılardan bir kısmının (n: 4) görüşüne göre, eğitim politikalarındaki hızlı ve 
sürekli değişimlerin eğitim sistemini ve dolayısıyla da öğretmenlerin toplumdaki konumlarını olumsuz 
etkilemektedir. Katılımcılar, değişen eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra meslek 
üzerinde de etkileri olduğunu belirtmektedir. Yaşanan değişimlerin getireceği muhtemel aksaklıklardan 
eğitim sisteminin kalbinde yer alan öğretmenlerin etkilenmemesinin mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. 

Mesleğe kabul koşulları. Öğretmen seçimi ve mesleğe kabulde aranan kriterler katılımcıların bir 
kısmı (n: 14) tarafından öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü üzerinde etkili olan bir faktör olarak 
görülmektedir. Öğretmen seçiminde daha seçici olunması gerektiğine vurgu yapılmasının yanı sıra 
öğretmen seçiminin eğitim fakültelerine öğrenci seçme sırasında yapılması gerektiği ortak görüştür. 
Eğitim fakültelerine çok yönlü bir sınav sonucunda kabul edilen öğrencilerin de mezun olduklarında 
öğretmen olarak atanması yani istihdam sorunu yaşamaması beklenmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen meslek dışı faktörler 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen 6 meslek dışı faktör belirlenmiştir. Bu faktörler 
şunlardır: 

Öğretmenlerin kişisel özellikleri. Katılımcı görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü 
etkileyen faktörlerden biri de öğretmenin bireysel özellikleri, yani bireysel özelliklerine bağlı olarak 
çevresiyle kurduğu iletişimin niteliği ve bireysel olarak toplumda yarattığı mesleki imajdır. 26 
katılımcıdan 8’i bu faktörün öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü üzerinde etkisi olacağını 
düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların toplumla bütünleşme konusuna da vurgu yaptığı görülmektedir.  

Öğretmenin medyadaki imajı. Katılımcıların yarıdan fazlası (n: 16) öğretmenin medyadaki imajının 
toplumun öğretmenlik mesleğine atfettiği değer üzerinde etkili olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler 
için medyada çizilen imajın, öğretmeni konu alan haber, film ve yayınlar aracılığıyla mesleğin sosyal 
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statüsü üzerinde etkili olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların ortak görüşüne göre medyada 
öğretmenle ilgili genel olarak olumsuz bir imaj çizilmektedir.   

Toplumun eğitim düzeyi. Katılımcılardan bir kısmı (n: 4) toplumun eğitim düzeyinin de öğretmenliğin 
sosyal statüsü üzerinde etkili olacağını düşünmektedir. Bu görüşe göre toplumun eğitim seviyesinin 
yükselmesi ve öğretmenin geçmişte ya da doğu illerinde bulunduğu çevreye kıyasla eğitim seviyesinin 
yüksek olması öğretmenlik mesleğinin sosyal konumunu etkilemiştir. Özellikle doğu ve batı arasında 
yapılan karşılaştırmalar dikkat çekicidir. Doğu illerinde öğretmenlerin daha çok saygı ve itibar gördükleri 
ancak bu durumun batıya gelindiğinde değiştiği düşünülmektedir. Bu durum doğu illerinde ve çoğunlukla 
buradaki köylerde çalışan öğretmenlerin bulundukları çevreye kıyasla daha yüksek bir eğitim düzeyine 
sahip olması ile de ilişkilendirilmiştir.  

Toplumun eğitime verdiği değer. Katılımcıların küçük bir kısmı (n: 2) toplumun eğitime verdiği 
değerin de öğretmenliğin sosyal statüsünü etkilediğini belirtmiştir. Bu görüşe göre toplumun eğitime 
verdiği değer, öğretmene verdiği değerle eşdeğer olup öğretmenlik mesleğinin sahip olduğu sosyal 
statüyü belirlemede önemli bir etkendir. Bu katılımcıların görüşlerine göre toplum eğitime değer 
vermemekte ve eğitime meslek edindirme aracı olarak bakmaktadır. Eğitime gereken önemin 
verilmemesinin öğretmenlik mesleğinin de hak ettiği değeri görememesine neden olduğu 
düşünülmektedir. 

Sosyal yapıdaki değişim. Katılımcılardan bir kısmının (n: 3) belirttiği görüşe göre öğretmenliğin 
toplumdaki konumunda yaşanan değişimin belirleyicisi olan bir başka unsur da sosyal yapıda yaşanan 
değişimdir. Bu katılımcılar sosyal yapının olumsuz anlamda değiştiğini düşünmektedir. Toplumun ait 
olduğu kültürel değerlerin yitirilmeye başlaması ve sosyal yapıda yozlaşmanın oluşması ile öğretmenlik 
mesleğinin de eski değerini ve statüsünü koruyamadığı düşünülmektedir. 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler. Katılımcıların bir kısmı ise (n: 11) yaşanan teknolojik 
gelişmelerin tüm toplumsal alanları etkilediği gibi öğretmenlik mesleğini ve toplumda sahip olduğu 
konumu etkilediğini düşünmektedir. Bu ortak görüş, bilgi teknolojilerinin öğretmenin rolünün önemini 
azaltabileceği ancak tamamen ortadan kaldırabilmesinin mümkün olmayacağı yönündedir. Öğretmenin 
kendini yenilemesi,  yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve kendini sürekli geliştirmesiyle 
ancak toplumdaki konumunu koruyabileceği katılımcıların görüşleri arasındadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada öğretmenlerin çoğunlukla öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün düşük, az sayıda 
öğretmenin ise orta olarak gördükleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda öğretmenlerden hiç birinin 
mesleklerini yüksek statülü olarak tanımlamadığı görülmüştür. Bu sonuç öğretmenlerin kendi sosyal 
statülerine karşı olumsuz yargılara sahip olduğunu belirten diğer araştırmalarla paralellik göstermektedir 
(Akyüz, 1978; Eğitim-Bir-Sen, 2004; Everton, Turner, Hargreaves & Pell,, 2007; Feiman-Nemser & 
Floden,1984; Gökırmak, 2006; Hargreaves ve diğerleri, 2007; Ipsos-MORI, 2003; Kalin, Čepić & Šteh, 
2017; OECD, 2014; Özpolat, 2002; Rice, 2005; Short, 1992). 

Araştırmada lise öğretmenlerinin mesleğin sosyal statüsüne yönelik değerlendirmelerinin, ilkokul 
ve ortaokul öğretmenlerine göre daha pozitif olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç alanyazında bu konuyla 
ilgili yapılan araştırmaları destekler niteliktedir. Hall ve Langton (2006), öğretmenlikte görev yapılan 
kademe düştükçe statünün de düştüğünü ve bu nedenle ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin daha 
yüksek statüye sahip olduklarını belirtmiştir. Musgreave (2017), bu durumu ortaöğretime öğretmen 
yetiştirmenin diğer kademelere göre daha zor olmasına bağlarken,  Hall ve Langton (2006) sahip 
olunması gereken akademik bilgi düzeyinin, öğretilen konuların zorluk derecesinin ortaöğretimde daha 
yüksek olmasını sebep olarak göstermektedir.  Ancak bu araştırmada, yukarıda sayılan sebeplerin yanı 
sıra Türkiye ölçeğinde geçerli olan daha etkili bir faktörün bu konu üzerinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. Lise kademesinde görev yapan öğretmenlerin meslek edindirmedeki rolleri nedeniyle 
toplum tarafından daha çok önemsendikleri ve bu kademede çalışan öğretmenlerin de hissettiği 
saygınlık ve itibarın da buna bağlı olarak yükseldiği düşünülmektedir. 
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Öğretmenlerin statüsü ile ilgili olarak bu araştırmada ortaya konan diğer bir önemli sonuç da 
öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeyden gelmeleridir. Yüksek 
sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişilerin öğretmenlik mesleğini seçmedikleri görülmektedir.  Nitekim 
araştırmaya katılanların çoğunluğunun annesi ev hanımı, babası ise çiftçi ya da serbest meslek sahibidir. 
Türkiye koşullarında bu meslek sahiplerinin düşük-orta gelir grubunda oldukları bilinmektedir. 
Alanyazında yaygın olan görüş de öğretmenliğin genellikle düşük ve orta sosyoekonomik düzeye sahip 
ailelerin çocukları tarafından tercih edilen bir meslek olduğu yönündedir (Aslan, 2015; Balcı, 1991; Gök 
& Okçabol, 1998; Özbek, 2007; Özpolat, 2002).  Araştırma sonuçlarına göre de diğer araştırmalara benzer 
şekilde öğretmenliğin herhangi bir kısıtlama ya da mesleğe kabulde belirleyici bir faktör olmamasına 
karşın çoğunlukla benzer toplumsal kökene sahip bireyler tarafından tercih edildiği görülmektedir.  

Araştırmada öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, mesleğe başladıkları yıllara kıyasla mesleğin 
sosyal statüsünde bir düşüş yaşandığını belirtmiştir. Dünyada da öğretmenlik mesleğinin genel olarak 
1960’lardan sonra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sahip olduğu değeri yitirmeye başladığı fikri 
hakimdir (Bell, 1988; Cunningham, 1992; Freedman ve diğerleri, 2008; Hargreaves ve diğerleri,2007; 
Judge, 1995).  Özyurt’un (1999), dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de aynı 
dönemde öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünde gerilemeler yaşandığı görüşü de araştırma 
sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. Ünsal, Ağçam ve Korkmaz (2017)  ise, Türkiye’de, öğretmenlerin 
mesleki itibarlarını yitirme eğiliminde olduklarını öne sürmüşlerdir. Bu bağlamda araştırmada elde edilen 
sonuçların da bu eğilimi doğruladığı görülmektedir. Geçmişteki mevcut koşullar, toplumda öğretmenlik 
mesleğine daha itibarlı bir konum atfederken günümüzde belirgin bir düşüş yaşandığı düşünülmektedir.  

Yukarıda belirtilen olumsuz görüşlere rağmen öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünde bir takım 
olumlu gelişmelerin de yaşandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler son yıllarda 
öğretmenlik mesleğinin adaylar tarafından öncelikli olarak tercih edilmeye başladığı düşüncesindedirler. 
Bu sonuç meslek statüsünde yaşanan düşüşün gelecek yıllarda durabileceği hatta tam tersi yönde 
gelişmelerin yaşanacağına dair bir ışık olabilir. Günümüzde artık 1970’li yıllardaki gibi geçici yöntemlerle 
öğretmen yetiştirme yoluna gidilmemektedir (Akyüz, 2013; Koçer, 1983; Öztürk, 1996). 1996 yılındaki 
gibi tüm fakülte mezunlarının öğretmen olarak atanması (Akyüz, 2013), da bir daha gündeme 
gelmemiştir. Bu gelişmelerin toplumun dikkatini çektiği ve “Hiç bir şey olamayan öğretmen olur.” 
düşüncesinin değişmeye başladığı düşünülmektedir. 

Ayrıca öğretmenliğin hala toplum tarafından kutsal olarak görüldüğü düşüncesi de mesleğin hala 
koruduğu toplumsal değerin bir göstergesidir. Ünsal ve Bağçeci (2016), çeşitli olumsuz sebeplerin 
öğretmenliğin sosyal statüsünü etkilemesine rağmen kutsal olarak görülmeye devam etmesinin meslek 
üzerindeki olumlu etkilerinden söz etmiştir.  Günümüzde, Finlandiya, Japonya ve İsrail gibi ülkelerde 
öğretmenlik halen kutsal bir meslek olarak görülmektedir (Higginson, 1996). Bu ülkelerde öğretmenlik 
mesleğinin diğer ülkelere kıyasla daha yüksek statüye sahip oldukları bilinmektedir. Ülkemizde de 
öğretmenliğe atfedilen kutsallık düşüncesinin, önemini halen sürdürmesine karşın başka faktörlerin 
etkisiyle yeterince öne çıkamadığı düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, öğretmenlik mesleğinin sosyal 
statüsü üzerinde etkili olan faktörler öğretmenliğin kutsal olarak görülmesinden daha etkin duruma 
gelmektedir.   

Araştırmada öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen 9 mesleki ve 6 meslek dışı olmak 
üzere 15 faktörün etkisinden söz edilmiştir. Burada araştırmaya katılanların öğretmenlik mesleğinin 
sosyal statüsünü etkileyen en etkili mesleki faktörün elde edilen maddi kazanç olduğunu ifade ettikleri 
görülmektedir. Nitekim katılımcılar her ne kadar manevi değerlerin öğretmenlikte ön planda olduğunu 
belirtseler de toplumun meslekleri elde ettikleri maddi gelire göre değerlendirdiğini düşünmektedirler. 
Aslında bu sonuç alanyazında mesleki statünün büyük oranda mesleğin ekonomik getirisi ile 
ilişkilendirildiği yönündeki  yaygın görüşle (Aydın ve diğerleri, 2015; Gökırmak , 2006; Guerriero, 2017; 
Hargreaves ve diğerleri,2007; Hall & Langton, 2006; Ingersoll & Merrill, 2011; Özoğlu ve diğerleri, 2013; 
Symeonidis, 2015; Varkey Gems Foundation, 2013) paraleldir. Burada katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
öğretmen maaşlarını yeterli bulmamakta ve öğretmenin nitelikli bir eğitim vermesi için öncelikle zihninin 
maddi sorunlardan arınmış olması gerektiğini düşünmektedir.    

Araştırmada katılımcıların öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünde etkili olan ikinci önemli faktör 
olarak MEB ile öğretmenler arasındaki iletişimin niteliği şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, MEB’in fikir ve istekleri ile ilgilenmediğine ve öğretmenlerle MEB 
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arasındaki ilişkilerde bir kopukluk olduğuna inanmaktadır.  Yaşanan bu iletişim sorununun öğretmenlik 
mesleğinin üzerinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. MEB, öğretmenlerle ilgili politikaları 
belirleyen otorite objesi olarak görüldüğü için öğretmenler MEB’in kendilerine değer vermesi konusunun 
toplum üzerinde de etkili olacağını düşünmektedir. Diğer bir deyişle, öğretmenler MEB tarafından değer 
görmediklerini düşündükleri için toplumun da aynı görüşleri paylaşacağını düşünmektedir.  

Diğer taraftan, başka bir önemli sonuç da katılımcıların öğretmen yetiştirme sisteminde geçmişten 
günümüze meydana gelen değişimlerin mesleğin sosyal statüsünü olumsuz etkilediği görüşünde 
olmalarıdır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu geçmişte öğretmenlerin işin bahçesinde yetiştiklerinden, 
daha nitelikli bir eğitimden geçtiklerinden, daha çok yaparak yaşayarak öğrendiklerinden ve öğretmenlik 
ruhuna sahip olduklarından bahsetmiştir. Bu durumun değişmiş olduğu düşünülmekte ve bu değişimin 
büyük oranda öğretmen yetiştirme ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Günümüzde öğretmenler, 
üniversitelere bağlı, ülke genelindeki yaklaşık yetmiş eğitim fakültesi tarafından yetiştirilmektedir. Bu 
sayının fazlalığı, aslında sistemin niteliğini belirleme konusunda da bir takım zorluklar yaşanacağını 
ortaya koymaktadır. Çünkü her eğitim fakültesinin kendi ölçeğinde izleyeceği yöntem ve stratejilerin 
değişebileceği düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin mesleki anlamda özerk olmaması da mesleğin sosyal statüsünü olumsuz 
etkilemektedir. Nitekim katılımcıların çoğunluğu öğretmenlerin merkezi eğitim sisteminin ve mesleğin 
dayandığı prensiplerin bir getirisi olarak özerk olamadıklarını düşünmektedirler. Mesleğin statüsü ile 
mesleki özerklik arasında doğrudan bir ilişki olduğundan (Guerriero, 2017; Yurdakul ve diğerleri, 2016), 
bu durumun öğretmenliğin sosyal statüsü üzerinde doğrudan bir düşüşe neden olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Öğretmenler geçmiş yıllarda mesleki uygulamalar konusunda daha özerk olduklarını 
düşünmektedir. Bu durum, merkezi eğitim sisteminin ülkenin her noktasına aynı ölçüde ulaşmasının 
geçmişte daha zor olmasına bağlanabilir. Öğretmenler geçmişte, çalıştıkları kırsal bölgelerde yörenin 
özelliklerine uygun olarak seçtikleri faaliyetleri daha özerk olarak sürdürebiliyorken şimdi eğitim 
programlarının her aşaması ayrıntılı olarak planlanmakta ve öğretmenlerden bu planlara uymaları 
beklenmektedir. Öğretmenler kendilerini bu programların pasif bir uygulayıcısı olarak görmektedir. 
Sonuç olarak bu durum öğretmenlik mesleğine zarar vermektedir.  

Öğretmenlik mesleğinin sunduğu kariyer ve mesleki gelişim olanaklarının yetersizdir ve 
öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü de bundan olumsuz etkilenmektedir. Öğretmenlikte bir 
kariyer elde etmiş olan uzman öğretmenler de bu kazanımın maaş artışı ve unvan dışında mesleki açıdan 
bir anlamı olmadığını düşünmektedir. Dolayısıyla geçmişte kısa bir süre denenmiş olan kariyer 
basamaklarında yükselme uygulaması de öğretmenler tarafından etkili görülmemektedir. 
Öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik görüşleri olumsuzdur. Katılımcıların çoğunluğu, bu 
faaliyetlerin amacına ulaşmadığını düşünmektedir. Diğer taraftan katılımcıların büyük bir çoğunluğu, 
herhangi bir ödül almış olsalar da yapılan ödüllendirmelerin mesleki başarıları temsil etmediğini 
düşünmektedir. Başarılar elde eden öğretmenlerin ödüllendirilmemesi ve kendini geliştirme yolunda 
teşvik edilmemesinin hem mesleğin sosyal statüsüne hem de öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına 
olumsuz etki etmektedir.  

Bir diğer olumsuz faktör de öğretmenlerin MEB bünyesinde farklı biçimlerde (Kadrolu öğretmen, 
sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen vb. ) istihdam edilmeleridir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
istihdam sorununun öğretmenlik mesleği için başlı başına bir sorun olduğunu düşünmektedir. Geçmişte 
öğretmen ihtiyacı nedeniyle farklı kaynaklardan mezunların öğretmen olarak atanması gibi bir takım 
önlemler alma yoluna gidilirken günümüzde oluşan öğretmen fazlası çok sayıda mezunun işsiz 
beklemesine sebep olmaktadır. Her iki durumun da toplumda öğretmenliğin konumunu zedelediği 
düşünülmektedir. Ücret karşılığında öğretmen çalıştırılmasına yönelik de olumsuz yargılar mevcuttur. 
Ücret karşılığında öğretmen çalıştırılması her ne kadar finansal açıdan devlet bütçesine daha az yük 
getirse de uygulamada birtakım sorunları beraberinde getirmektedir. Meydana gelen bu sorunlar dolaylı 
olarak nihayetinde mesleğin sosyal statüsüne de olumsuz etki etmektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir sonuç da katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadınların, 
öğretmenlik mesleğinin doğasına uyumlu olan mizacı nedeniyle meslekteki sayılarının artışının mesleğe 
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olumlu katkı sağlayacağı düşüncesinde olmalarıdır. Alanyazında öğretmenliğin kadın mesleği haline 
gelmesi düşüncesinin mesleğin toplumdaki konumuna zarar vereceğine dair bir görüş olmasına karşın 
(Guerriero, 2017;  Monteiro, 2015;  Symeonidis, 2015), katılımcıların çoğunluğunun bu görüşe 
katılmadığı görülmüştür. Bunun yanında aslında meslekte kadın ya da erkek sınıflandırmasının anlam 
taşımadığı da düşünülmektedir. 

Medyada öğretmenlerin daha çok olumsuz olaylarla yer alması, öğretmen başarılarından ise 
öğretmenler günü gibi yılda bir kez kutlanan özel bir gün dışında pek bahsedilmemesi öğretmenlerle ilgili 
olumsuz bir imaja sebep olmaktadır. Bu durumun medya organlarının izlenebilirliği yüksek olayları haber 
değeri olduğu düşüncesiyle seçerken öğretmen itibarına zarar vereceği endişesi taşımamasından 
kaynaklanmasının yanı sıra öğretmenlerin de kendilerini sorgulamaları gerekmektedir. Öğretmenin 
mesleki şuurdan uzak tutum ve davranışlar içinde bulunmaması, mesleğin toplumsal statüsü üzerinde 
etkili olmaktadır. İletişim çağının getirilerinden biri olan, medya ağının herhangi bir olayı dakikalar içinde 
milyonların gözleri önüne serebilmesi öğretmenleri mesleki yaşamlarında her zamankinden daha çok 
dikkatli olmaya itmektedir.  

Sonuç olarak, öğretmenlerin sosyal statüleri üzerinde bireysel olarak yaratacakları etkinin önemli 
olduğu ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki konumunun yine öğretmenler tarafından 
geliştirilebileceği açıktır. Bunun yanında politika yapıcıların öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün 
güçlendirilmesi için bu mesleği tercih edecek adaylar için cezbedici bir meslek haline getirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için de öğretmenliğin sahip olduğu koşulların OECD standartlarına ulaşmasını 
sağlayacak önlemler alınmalıdır. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin toplumda saygınlık kazanmasının önemli 
bir önkoşulunun öğretmen kalitesi olduğu unutulmamalı, öğretmen kalitesini yükseltecek hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitimlere önem verilmelidir.  
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Lise Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi 

 

 

Öz 

 Yansıtıcı düşünme, kendisini destekleyen ve desteklediği gerekçelerle ve ilerideki sonuçlara 
dayanarak, inanç veya sözde bir bilgi biçiminin sürekli ve dikkatli bir şekilde ele alınmasıdır. Yansıtıcı 
düşünme, anlaşılabilir düşüncelerin düzenlenmesidir. Bu çalışmada, lise öğretmenlerinin yansıtıcı 
düşünme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda şu sorulara 
yanıt aranmıştır: 1) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyetlerine göre farklılık 
göstermekte midir?, 2) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri mesleki kıdemlerine göre 
farklılık göstermekte midir?, 3) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri branşlarına göre 
farklılık göstermekte midir?, 4) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri görev yerlerine göre 
farklılık göstermekte midir?, 5) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri sınıf mevcutlarına göre 
farklılık göstermekte midir?. Araştırma tarama modeli kullanılarak yapılan betimsel bir araştırmadır. 
Çalışma grubu, 2018-2019 öğretim döneminde Aksaray'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev 
yapan 227 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak önceden geliştirilmiş “Yansıtıcı 
Düşünme Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için yapılan analiz sonucunda ise ölçeğin 
“Cronbach’ın Alpha güvenirlik katsayısı” .909 bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, mesleki kıdem ve 
branş değişkenlerinin öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimi üzerinde anlamlı olarak farklılık 
oluşturduğu, cinsiyet, görev yeri ve sınıf mevcudunun ise öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak 
öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerini etkileyen faktörler incelenebilir ve bu kapsamda nitel 
çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: lise, öğretmenler, yansıtıcı düşünme, düşünme becerileri. 

 

Abstract 

 In this study, it was aimed to examine high school teachers’ reflective thinking tendencies 
according to different variables. In this context, the following questions were asked: 1) Do the reflective 
thinking tendencies of high school teachers differ with regard to their gender? 2) Do the reflective 
thinking tendencies of high school teachers differ with regard to their professional seniority?, 3) Do the 
reflective thinking tendencies of high school teachers differ with regard school types?, 4) Do the 
reflective thinking tendencies of high school teachers differ with regard to place of duty?, 5) Do the 
reflective thinking tendencies of high school teachers differ with regard to the class size? The research 
is a descriptive research using a survey model. The study group consisted of 227 teachers working in 
schools affiliated to the Ministry of National Education in Aksaray during the 2018-2019 academic year. 
“Reflective Thinking Tendency Scale” was used as a data collection tool. As a result of the analysis made 
for the reliability of the scale, Cronbach's Alpha coefficient of the scale was found to be .909. In the end 
of the study, it was found out that the variables including professional seniority and branch affected 
teachers’ reflective thinking tendencies whereas the variables gender, place of duty and and class size 
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did not affect teachers’ reflective thinking tendencies. Based on the results of the research, the factors 
affecting the variables can be examined and qualitative studies can be made within this scope.  

Keywords: high school, teachers, reflective thinking, thinking skills. 

 

Giriş 

Eğitim reformu, ezbere öğrenme yerine anlamlı öğrenmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını teşvik 
etmekte, öğrenmeyi ve öğretmeyi desteklemenin yolları olan öğretme ve öğrenmeye farklı bir bakış açısı 
yaratmaktadır. Bu reform çabalarından biri, öğretme ve öğrenme konusunda yansıtıcı öğretmenler 
geliştirmektir (Lowery, 2003).  

Yansıtıcı düşünme, kendisini destekleyen ve desteklediği gerekçelerle ve ilerideki sonuçlara 
dayanarak, inanç veya sözde bir bilgi biçiminin sürekli ve dikkatli bir şekilde ele alınmasıdır. Yansıtıcı 
düşünme, anlaşılabilir düşüncelerin düzenlenmesidir. Bu düşünceler, birinin inandığına veya 
inanmadığına dönüşür. Genellikle deneyimlerden etkilenirler (Dewey, 1993). Öğrenilen durumlar 
arasındaki boşluğu doldurmak için neyin bilindiği ve neyin gerekli olduğu bilinci çok önemlidir (Sezer, 
2008). Yansıtıcı düşüncenin bileşenleri, şaşkınlık ve sorgulamadır. Şaşkınlık, sonraki safhalarda aklı 
zorlayan, düşünce ve inançlardaki değişikliğe işaret eden, anlaşılması zor bir şey hakkındaki belirsizliktir 
(Dewey, 1993). Sorgulama, düşünceleri belirli bir yöne yönlendirecek bilgileri araştırmaktır. Şaşkınlık ve 
soruşturmanın aynı anda gerçekleşmesine izin verilerek, gerekli bir davranış değişikliği ortaya 
çıkarılabilir. Davranışla uğraşırken yansıtıcı düşünme en aza indirilirse, çok az bir değişiklik beklenebilir. 
Tersine, eğer yansıtıcı düşünme alışkanlık haline getirilirse, olası davranış değişiklikleri için bir fırsat sunar 
(Dewey, 1993). Yansıtıcı düşünme ve davranışı değiştirme, pratik problemlerle baş etmenin bir yoludur 
(Hatton & Smith, 1995). Spesifik özellikler ve kavramlar bağlamında kendi öğretimlerinden kendi 
taleplerine cevap veren öğretmenlerden etkili öğretim uygulamalarını temsil etmeleri beklenmektedir 
(Gordinier, Moberly & Conway, 2004). 

Farklı branşlardan öğretmenler ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini, düzeylerini 
ve eğilimlerini inceleyen araştırmalar nedeniyle yansıtıcı düşünme, öğretmenler ve öğretmen adayları 
açısından önemli bir araştırma konusu olarak düşünülebilir (Atalay & Karahan, 2016; Duban & Yelken, 
2010; Durdukoca & Demir, 2012; Ergüven, 2011; Grandy, 2016; Griffin, 2003; Hasırcı & Sadık, 2011; 
İnönü, 2006; Karadağ, 2010; Kılınç, 2010; Larrivee, 2008; Lee, 2005; Pedro, 2005; Sağır & Bertiz, 2016; 
Şahin, 2011; Vagle, 2009). 

Bu çalışmada, öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

2) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri mesleki kıdemlerine göre farklılık göstermekte 
midir? 

3) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri branşlarına göre farklılık göstermekte midir? 

4) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri görev yerlerine göre farklılık göstermekte 
midir? 

5) Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri sınıf mevcuduna göre farklılık göstermekte 
midir? 

Yöntem 

Bu araştırma Aksaray ilinde görev yapan lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerini çeşitli 
değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modeli kullanılarak yürütülen betimsel 
türde bir araştırma çalışmasıdır. Tarama modeli, geçmişte veya mevcut bir durumu herhangi bir 
değişiklik yapmadan açıklamayı amaç edinen bir araştırma modelidir (Karasar, 2011). 

 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim döneminde Aksaray’da Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı okullarda görev yapan 227 öğretmen oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuş ve Semerci 
(2007) tarafından geliştirilen “Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği” (YANDE) kullanılmıştır. “Yansıtıcı 
Düşünme Eğilimi Ölçeği”, beş noktalı Likert tipi bir ölçek olarak tasarlanmıştır ve toplam 35 maddeden 
(20 olumlu ve 15 olumsuz) oluşmaktadır. Ölçeğin yedi alt boyutu vardır. Bunlar: “sürekli ve amaçlı 
düşünme; açık fikirlilik; sorgulayıcı ve etkili öğretim; öğretim sorumluluğu ve bilimsellik; araştırmacı; 
öngörülü ve içten olma; mesleğe bakış”tır. “Cronbach’ın Alpha güvenirlik katsayısı” genel ölçek için 
“.908” ve alt boyutlar için sırasıyla “.794; .712; .747; .776; .742; .668; ve .357”dir. Bu ölçekte, 
“Cronbach’ın Alpha güvenirlik katsayısı” ölçeğin tümü için .886 ve alt boyutlar için sırasıyla .624; .717; 
.713; .583; .728; .674; ve .273. bulunmuştur. 

 
Verilerin Analizi 
 
 Araştırmada elde edilen verilerin homojenliğine dair yapılan analiz sonuçlarında “Skewness” 
değerinin , -778, “Kurtosis” değerinin ise , 231 olduğu görülmüştür .  Bu değerlerin -1,5 ile + 1,5 arasında 
olması verilerin homojenliğini ifade eder (Tabachnick & Fidell, 2013).  Elde edilen bu değerlerden yola 
çıkılarak verilerin homojen dağıldığı söylenebilir. Ölçeğin güvenirliği için yapılan analiz sonucunda ölçeğin 
“Cronbach'ın Alpha katsayısı” .909 bulunmuştur. Semerci (2007) ise çalışmasında ölçeğin “Cronbach'ın 
Alpha katsayısı”nı .908 bulmuştur. Bu değerin .70 ve üzerinde bir değer olması sebebi ile ölçeğin yüksek 
düzeyde güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. 

 

Bulgular 

Araştırmanın birinci problemi olan “Lise öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyetlerine 
göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak için t testi yapılmıştır. Buna ilişkin bilgiler 
aşağıda tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. 
Katılımcı Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği Puanlarının Analizi. 

p < .05 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinde cinsiyete göre (t211= 1,241; 

p>.05) anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Ama kadınların ortalama puanları ( X = 148,12) 

erkeklerinkinden ( X = 145,36)  büyüktür. 

Tablo 2’de öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan “Anova testi” sonuçları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet  n X  S sd t p 

Kadın 97 148,12 13,66 
211 1,241 .216 

Erkek 130 145,36 18,71 
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Tablo 2. 

Katılımcı Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği puanlarının 

analizi. 

Alt Ölçekler  N 
 

ss.  K.O.      F     p 

S. A.  
Düşünme 

1-5 Yıl 50 30.01 3.39 G. A. 32,7 1.509 .188 
6-10 Yıl 47 28.75 4.13 G.İ. 21,49   
11-15 Yıl 45 29.37 4.19     
16-20 Yıl 43 28.65 5.08     
21 ve Üzeri Yıl 42 28.59 4.69     
Toplam 227 29.09 4.29     

Açık fikirlilik 1-5 Yıl 50 27.75 3.19 G. A. 37,40 1.790 .191 
6-10 Yıl 47 27.17 4.92 G.İ. 22,06   
11-15 Yıl 45 26.59 4.48     
16-20 Yıl 43 25.83 4.07     
21 ve Üzeri Yıl 42 26.13 4.30     
Toplam 227 26.69 4.19     

S. E.   
Öğretim 

1-5 Yıl 50 23.28 2.29 G. A. 30,39 2.091 .094 
6-10 Yıl 47 22.85 3.82 G.İ. 15,72   
11-15 Yıl 45 22.79 3.61     
16-20 Yıl 43 21.48 4.18     
21 ve Üzeri Yıl 42 21.69 4.29     
Toplam 227 21.41 3.63     

Ö.S.ve  
Bilimsellik 

1-5 Yıl 50 23.34 2.61 G. A. 24,69 1.975 .087 

6-10 Yıl 47 20.89 3.86 G.İ. 13,36   

11-15 Yıl 45 21.18 3.23     

16-20 Yıl 43 21.85 3.78     

21 ve Üzeri Yıl 42 22.23 3.69     

Toplam 227 21.89 3.43     

Araştırmacı 1-5 Yıl 50 26.78 2.89 G. A. 38,63 2.098 .083 
6-10 Yıl 47 26.16 4.78 G.İ. 19,53   
11-15 Yıl 45 25.45 3.91     
16-20 Yıl 43 23.77 4.59     
21 ve Üzeri Yıl 42 25.39 4.90     
Toplam 227 25.51 4.21     

Ö. İ. Olma 1-5 Yıl 50 18.29 1.99 G. A. 31,48 2.873 .021* 
6-10 Yıl 47 17.69 3.80 G.İ. 12,03   
11-15 Yıl 45 16.56 3.08     
16-20 Yıl 43 15.49 3.72     
21 ve Üzeri Yıl 42 15.89 3.85     
Toplam 227 16.78 3.28     

Mesleğe  
Bakış 

1-5 Yıl 50 8.69 1.65 G. A. 2,48 .856 .498 
6-10 Yıl 47 8.25 1.78 G.İ. 2,79   
11-15 Yıl 45 8.12 1.80     
16-20 Yıl 43 8.17 1.35     
21 ve Üzeri Yıl 42 8.39 1.88     
Toplam 227 8.32 1.69     

Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin mesleki kıdem değişkenine göre değişiklik 
gösterip göstermediğine yönelik yapılan “Tek yönlü varyans analizi” sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin mesleki kıdem değişkenine göre değişiklik 
gösterip göstermediğine yönelik yapılan “Tek yönlü varyans analizi” sonuçları göre sadece “öngörülü ve 
içten olma” boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur (F=2,873;  p<.05). Farklılığın kaynağı konusunda 
yapılan “Tukey analizi”" sonucunda 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenler (Ort.18,29; SS: 1,99)  ile 11-15 yıl 
(Ort.16,56; SS: 3,08) ve 16-20 yıl (Ort.15,49; SS: 3,72) kıdeme sahip öğretmenler arasında 1-5 yıl kıdeme 
sahip öğretmenler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Tablo 3’de öğretmenlerin branşlarına göre yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan “Anova testi” sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 3. 

Katılımcı Öğretmenlerin Branşlarına Göre Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği Puanlarının Analizi. 

Alt  
Ölçekler 

Branş      N  
 

   ss.   K. O.   F    p 

S. ve A.  
Düşünme 

Fen_ Mat 55 27,49   4,6 G. A 36.979 1.808 1.29 

Türkçe. Sosyal 49 26,93 4,32 

Meslek 43 25,30 5,19 G.İ. 21.489     
Sınıf 40       

21,79 
4,17 

İngilizce 40 20,39 4,29         

Toplam 227 24,38 4,51 

Açık  
Fikirlilik 

Fen_ Mat 55 25,95 4,49 G. A 63.892 3.075 .015* 
Türkçe. Sosyal 49 26,16 4,78 

Meslek 43 25,14 5,63 G.İ. 21.982     

Sınıf 40 27,33 3,89         

İngilizce 40 26,82 4,97 

Toplam 227 26,28 4,75 

S. ve E.  
Öğretim 

Fen_ Mat 55 21,41 3,69 G. A. 28.59 2.008 .098 
Türkçe. Sosyal 49 21,73 3,88 

Meslek 43 20,98 4,74 

Sınıf 40 22,45 3,6 G.İ. 15.794     
İngilizce 40 22,07 4,03         

Toplam 227 21,72 3,98 

Ö.S. ve  
Bilimsellik 

Fen_ Mat 55 20,74 3,3 G.A. 1.249 1.639 .167 
Türkçe. Sosyal 49 20,95 3,65 

Meslek 43 20,95 4,19 

Sınıf 40 21,75 3,39 

İngilizce 40 21,41 3,47 G.İ. .558     
Toplam 227 21,16 3,60         

Araştırmacı Fen_ Mat       55      25,03 4,09 G.A. 1.379 1.078 .695 

Türkçe. Sosyal 49      25,07 4,35 
Meslek 43     25,44 4,79 G.İ. .617     

Sınıf 40     25,68 4,28         
 
 

İngilizce 40     25,48 4,49 

Toplam 227      25,34 4,40 

Ö. ve  
İ. Olma 

Fen_ Mat 55 16,5 3,15 G.A. 1.328 1.167 .365 

Türkçe. Sosyal 49 16,55 3,78 

Meslek 43 16,84 3,93 G.İ. .616     
Sınıf 40 17,29 2,98         

İngilizce 40 16,72 3,66 

Toplam 227 16,78 3,50 

Mesleğe 
 Bakış 

Fen_ Mat 55 8,33 1,65 G. A. 1.389 1.186 .319 

Türkçe. Sosyal 49 8,18 1,61 



 

231 
 

Meslek 43 8,07 1,63 G.İ. .619     
Sınıf 40 8,56 1,61         

İngilizce 40 8,34 1,79 

Toplam  227     8,3 1,65 
*p<.05; df=4 
 

Analiz sonucunda öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinde sadece “açık fikirlilik” alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (F=3.005, p<.05). Farkın kaynağını belirlemek için yapılan 

“Tukey” analizinde sınıf öğretmenleri (Ort. 27.33; SS: 3,89) ve mesleki teknik eğitim branşında (Ort. 

25,14; SS: 5,63) görev yapan öğretmenler arasında sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeylerinin görev yapılan yerleşim yerine göre anlamlı bir 

fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla “t testi” yapılmıştır. 

Tablo 4. 

Katılımcı öğretmenlerin görev yapılan yerleşim yerine göre Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği puanlarının 

analizi. 

p < .05 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin görev yapılan yerleşim 
yer değişkenine göre (t225= 1,167; p>,05) anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Ama il merkezinde 

görev yapan öğretmenlerin ortalama puanları ( X  = 146,08) ilçede görev yapan öğretmenlerinkinden (

X  = 141,48)  büyüktür. 

Tablo 4’te öğretmenlerin sınıf mevcutlarına göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan “Anova 
testi” sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 5. 

Katılımcı Öğretmenlerin Sınıf Mevcutlarına Göre Yansıtıcı Düşünme Eğilim Ölçeği Puanlarının Analizi. 

p < .05 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinde ölçekten elde edilen 

puan ortalamaları arasında sınıf mevcutlarına göre anlamlı düzeyde [F(4, 224)= 2,603; p>.05] fark 

bulunmamıştır.   

Yerleşim Yeri n X  S Sd t p 

İlçe 44 141,48 24,13 
225 1,167 .248 

İl 183 146,08 20,47 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

2345,920 

9938,387 

12284,307 

4 

224 

228 

    1158,960 

    445,260 
       2,603 .076 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinde cinsiyete göre anlamlı düzeyde 
bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın bu bulgusu benzer araştırma bulgularıyla desteklenmektedir 
(Dolapçıoğlu, 2007; Durdukoca & Demir, 2012; Ergüven, 2011). Diğer taraftan öğretmenlerin yansıtıcı 
düşünme eğilimlerinde kadın öğretmenler lehine anlamlı düzeyde farklılık gösteren araştırmalar da 
bulunmaktadır (Yıldız, 2013; Hasırcı & Sadık, 2011; Karadağ, 2010; Aslan, 2009). Yapılan bu araştırmada 
ise öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinde cinsiyete göre anlamlı düzeyde bir farklılık 
göstermemesi, hem erkek hem de kadın öğretmenlerin benzer bir eğitim sürecinden geçmeleri, benzer 
bir mesleki deneyime sahip olmalarından kaynaklanabilir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemlerine göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları 
puan ortalamaları arasında farklılıklar görülmektedir. Araştırmanın bu bulgusu benzer araştırma 
bulgularıyla örtüşmektedir (Saygılı & Tehneldere, 2014). En yüksek ortalama 1-5 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerde iken, en düşük ortalama 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmelerde görülmektedir. Bu 
sonuç yeni mezun olan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim kapsamında aldıkları eğitimin kalitesinden 
kaynaklanabilir. Diğer taraftan öğretmenlerin kıdemlerine göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden 
aldıkları puan ortalamaları arasında farklılıkların görülmediği araştırmalar da bulunmaktadır (Durdukoca 
&  Demir, 2012; Dolapçıoğlu, 2007; Hasırcı &  Sadık, 2011; Karadağ, 2010; Kuzu, 2011; Yıldırım, 2017).  

Araştırmada öğretmenlerin branşlarına göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puan 
ortalamaları arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın nedeni, öğretmenlerin almış 
oldukları hizmet öncesi eğitimin kalitesinden ve mesleki gelişimlerine verilen önem derecesinden 
kaynaklanabilir. Öte yandan öğretmenlerin branşlarına göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden 
aldıkları puan ortalamaları arasında farklılıkların olmadığı araştırmalara rastlamak da mümkündür 
(Durdukoca & Demir, 2012; Ergüven, 2011). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin görev yapılan yerleşim yer 
değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu 
benzer araştırmalarla örtüşmektedir (Karadağ, 2010; Yıldız, 2013). Böyle bir bulgu, öğretmenlerin lisans 
eğitimi süresince mesleğinin önemini anlamaları ve mesleğe yönelik olumlu tutum sergilemelerinden 
kaynaklanabilir. 

Araştırmada öğretmenlerin sınıf mevcutlarına göre yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları 
puan ortalamaları arasında farklılıklar olmasına rağmen bu fark anlamlı olarak bulunmamıştır. 

Bu çalışma sonucunda öğretmenlerin kıdemleri ve branşları açısından yansıtıcı düşünme 
eğilimlerinin farklılaştığı görülmüştür. Bu nedenle öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimlerini etkileyen 
bu faktörler derinlemesine incelenebilir ve bu kapsamda nitel çalışmalar yapılabilir.  
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Öğretmen Adaylarının Eğitime Giriş Dersi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir 
Çalışma 

 

Öz 

 Bu araştırmada, Eğitim Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının “Eğitime Giriş” dersine ilişkin 
görüşlerinin ve deneyimlerinin irdelenmesi, açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir 
çalışma olup, araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. 
Araştırmada derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından 
zengin durumların seçilebilmesi için amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, elde 
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya açıklamak olduğundan bu 
araştırmada “betimsel analiz” tekniğinden faydalanılmıştır. Veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde 
betimlenmiş olup daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanmış, yorumlanmış ve neden sonuç ilişkileri 
irdelenerek sonuçlara ulaşılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin “Eğitime Giriş” dersinin kazanım, içerik, 
eğitim durumları ve değerlendirme boyutları ile ilgili görüşleri olumlu ve olumsuz görüşler olarak 
kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları, benzer araştırmaların sonuçları bağlamında 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim bilimi, eğitime giriş dersi, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi. 

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the opinions and experiences of the student teachers studying 
in the Faculties of Education about “Introduction to Educational Sciences” course. This is a qualitative 
study. Phenomenology pattern was used in the research. The phenomenology pattern focuses on the 
facts that we are aware of but do not have in-depth and detailed understanding. In order to conduct in-
depth research, purposeful sampling method that promotes to reach rich knowledge was used to in 
terms of the purpose of the study. Semi-structured interview form was used as a data collection tool. In 
the analysis of research data, descriptive analysis technique was used in this study because it was 
explained to the reader in a structured and interpreted way. The data were first described in a 
systematic and clear manner, and then these descriptions were explained, interpreted, and the results 
were reached. As a result of the analysis, the opinions of the students about the achievements, content, 
teaching and learning process, and measurement and evaluation of “Introduction to Educational 
Sciences” course were categorized as positive and negative opinions. The results of the research were 
discussed in the context of the results of similar studies. 

Keywords: Educational science, introduction to educational sciences, student teacher, teacher 
education. 

 

Giriş 

Öğretmenliğin bir meslek olarak kabul edilmesi eğitim tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul 
edilebilir. Bununla birlikte, öğretmenlik mesleğinin çok farklı yönlerinin bulunması ve daha da önemlisi 
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öğretmenin rolünün 21. yüzyılda değişmeye başlaması öğretmenlik mesleği bakımından çok önemli 
hususları karşımıza çıkarmaktadır. Ayrıca eğitim sisteminin kalitesinin, farklı bileşenler yanında 
yetiştirilecek öğretmenlerin kalitesiyle ilişkili olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğu kabul edilmelidir. 
Öğretmen kalitesinin ise öğretmen eğitimi programlarında yer alan derslerin içeriklerinin etkili şekilde 
yapılandırılması ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Bu noktada öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve 
öğretmenlik mesleği boyunca düzenli aralıklarla süren hizmet içi eğitim etkinliklerini içeren çok boyutlu 
bir süreçtir (Akdemir, 2013). Hizmet öncesi eğitimde, Eğitim Fakülteleri, eğitim sistemin en kritik ve 
önemli kaynaklarıdır. Bu durum Türk Eğitim Sisteminde en önemli unsur olan öğretmenleri eğitme 
işlevinden kaynaklandığı söylemek mümkündür. Öğretmen adaylarının öğrenme sırasında kazandıkları 
bilgi, beceri ve tutumlar sistemin etkinliği için temel bir yere sahiptir. Eğitim Fakülteleri'nde öğrenciler 
öğretmenlik mesleği bilgisi ile ilgili ders alırlar. Bunlardan birisi de, “Eğitime Giriş” dersidir. “Eğitime 
Giriş” dersi, eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda ders programlarında yer almış bir ders 
olup, bu dersin içeriğini eğitim, eğitimin tarihsel, felsefi, sosyal, hukuki ve ekonomik temelleri ve eğitim 
bilimlerinde yöntem, öğretmenlik mesleği hakkında bilgi, öğretmen yetiştirme sistemlerine yönelik 
temel kavramlar ve bu kavramlara ilişkin gelişmeler ve değişimler oluşturmaktadır (Demirel & Kaya, 
2018). Bu dersin amacı, öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında ihtiyaç duydukları temel bilgileri 
sağlamaktır.  

İlgili alanyazın incelendiğinde “Eğitime Giriş” dersine ilişkin çalışmaların çok sınırlı olduğu 
görülmektedir. Yapılan çalışmalar, “Eğitim Bilimine Giriş” dersinin belirlenen bilişsel alan hedeflerinin 
gerçekleşme düzeyi (Kösterelioğlu, 2008), öğretmen adaylarının “Eğitim Bilimine Giriş” dersine yönelik 
tutumlarının belirlenmesi (Önen & Koçak, 2011) ve UbD (Anlamaya Dayalı Tasarım) modeline göre 
tasarlanmış olan “Eğitim Bilimlerine Giriş” dersinin öğretmen adaylarının başarı, tutum ve görüşleri 
üzerinde nasıl bir değişim yarattığı ile ilgilidir (Som, Türkan & Altun, 2016).   

Bu araştırmanın amacı ise, Eğitim Fakültelerinde okutulan “Eğitime Giriş” dersine ilişkin öğretmen 
adaylarının görüşlerini almaktır. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması kullanılmıştır. Gustafsson’a (2017) 
göre, durum çalışması kısacası birkaç öğe üzerinde genelleştirme yapmayı amaçlayan bir kişi, bir grup 
insan veya bir birim hakkında yoğun bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada incelenen vaka 
gerçek bir durumu yansıtmaktadır. Bu yüzden, durum çalışması en bu araştırma için en uygun araştırma 
modeli olarak görülmektedir. 

 

Katılımcılar  

Bu araştırmada derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi 
açısından zengin durumların seçilebilmesi için amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
katılımcı grubunu, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2018-2018 güz döneminde “Eğitime Giriş” 
dersini alan “Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği” birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 19 ile 25 arasında 
değişmektedir. Çalışmaya katılan 13 öğrencinin 20’si (%54) erkek ve 12’si (%46) kız öğrencidir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşleri doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Bu form ise “Eğitime Giriş dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleriniz nelerdir?”, 
“Eğitime Giriş dersinin içeriğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?, “Eğitime Giriş dersinin eğitim durumlarına 
ilişkin görüşleriniz nelerdir?, ve “Eğitime Giriş dersinin değerlendirme boyutları ile ilgili görüşleriniz 
nelerdir?” sorularından oluşmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 
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Araştırma verilerinin analizinde, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 
okuyucuya açıklamak olduğundan bu araştırmada “betimsel analiz” tekniğinden faydalanılmıştır. Veriler, 
toplam üç uzmanın görüşleri doğrultusunda önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiş olup, daha 
sonra yapılan bu betimlemeler açıklanmış, yorumlanmış ve neden sonuç ilişkileri irdelenerek sonuçlara 
ulaşılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Analiz sonucunda öğrencilerin “Eğitime Giriş” dersinin kazanım 
içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları ile ilgili görüşleri olumlu ve olumsuz görüşler şeklinde 
kategorilere ayrılarak incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada katılımcı öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak elde edilen bulgular toplam dört ana 
tema etrafında toplanmıştır. Bunlar; “Kazanım Boyutuna İlişkin Öğrenci Görüşleri”, “İçerik Boyutuna 
İlişkin Öğrenci Görüşleri”, “Öğrenme-Öğretme Boyutuna İlişkin Öğrenci Görüşleri” ve “Değerlendirme 
Boyutuna İlişkin Öğrenci Görüşleri”dir. Buna ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 

Temalar ve Görüşler 

Tema  Öğrenci Görüşlerine Örnekler  

Kazanım Boyutuna İlişkin Öğrenci 
Görüşleri  

Olumlu Görüşler                                                                                            
“Kazanımlar, benim seviyeme uygundur diyebilirim.” (Öğrenci 
Seviyesine Uygun Olma) [f=11] 
“Bu kazanımlar günlük hayatta ve öğretmenlik hayatımızda işe 
yarar şekilde tasarlanmış.” (İşlevsel Olma) [f=11] 
“Kazanımlar öğretmenlik meslek hayatımızda işe yarar şekilde 
oluşturulmuş.” (İşlevsel Olma) 
“Kazanımlar açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmiş.” 
(Kazanımların Anlaşılır Olması) [f=8] 
Olumsuz Görüşler 
 “O kadar çok kazanım var ki bu kazanımların sayısı azaltılmalı 
diye düşünüyorum.” (Kazanımların Çok Fazla Olması) [f=11] 
 “Bu kadar kazanım olması bence gerekli değil.” (Kazanımların 
Çok Fazla Olması) 
“Kazanımlar için süre oldukça yetersiz.” [f=11] 
 

 

İçerik Boyutuna İlişkin Öğrenci Görüşleri  

Olumlu Görüşler  
“İçerik, öğretmen adayları için yararlı ve gerekli bilgiler 
içeriyor.” (İçeriğin İşlevsel Olması) [f=12] 
“İçerik olarak ilk bakışta bu kadarını bilmeye gerek yok diye 
düşünülse de yeri ve zamanı geldiğinde kullanılacak bilgilerin 
olduğu bir ders olduğunu düşünüyorum.” (İçeriğin İşlevsel 
Olması) 
“Dersin içinde kendimi buluyorum. Anlatılanlar bana ayna 
tutuyor. Hem meslek hayatımda, hem de öğrencilik hayatımda 
bana birçok faydasının olacağını düşünüyorum.” (İçeriğin 
İşlevsel Olması) 
“Bence Eğitime Giriş dersi içeriği, dünyadaki eğitim sistemlerini 
anlama ve değerlendirme açısından çok faydalı.” (İçeriğin 
İşlevsel Olması) 
“İçerik öğrencinin seviyesine uygun hazırlanmış.” (Öğrenci 
Seviyesine Uygun Olması) [f=9] 
“Düşündürücü ve yaratıcılığı geliştiren güncel bir içeriğe sahip 
olduğunu düşünüyorum.” (İçeriğin Güncel Olması) [f=8] 
“Dersin içeriği gerektiği kadar belirlenmiş. İdeal bir içerik 
diyebilirim. Biraz yoğun bir içerik gibi algılamıştım ilk başta 
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ama konular birbiriyle bağımlı olduğu için konu yoğunluğu 
konuların anlaşılmasını engellemiyor.” (İçerik Bütünlüğünün 
Olması) [f=3] 
Olumsuz Görüşler 
“İçerik için ayrılan süre çok ama çok yetersiz.” (Ders Süresinin 
Yetersiz Olması) [f=11] 
“Birkaç konu dışında ders içeriğinin sıkıcı olduğunu 
düşünüyorum. Ezbere dayalı ve teorilerden oluşan bir ders 
olarak hatırlıyorum.” (İçerik Yapısının Uygun Olmaması) [f=7] 
“Aslında içerik bana karmaşık geliyor. Yani bazen o kadar çok 
alt konu ortaya çıkıyor ki konular birbiriyle çok bağlantılı değil 
diye düşünüyorum.” (İçerik Yapısının Uygun Olmaması)  
“Konuların çok soyut ve anlaşılmaz olduğunu 
düşünüyorum.”(İçeriğin Soyut olması) [f=5] 
“Konular güncel yaşamla çok ilişkili değil.” (İçeriğin Güncel 
Olmaması) [f=3] 
“Ders içeriğinin sıkıcı ve ezbere dayalı olması benim için en 
olumsuz yanları.” (İçeriğin Sıkıcı ve Ezbere Dayalı Olması) [f=3] 
“Eğitime Giriş dersinin içeriği günümüz Türkiye’sinde bulunan 
okullarda kullanılması zor olan konu içeriği ile ülkemiz 
gerçeklerini yansıtmamaktadır.” (İçeriğin Gerçeği 
Yansıtmaması) [f=3] 
“İçerik çok ayrıntılı. Bu kadar ayrıntıya gerek olmadığını 
düşünüyorum.” (İçeriğin Yoğun Olması) [f=2] 
 

Öğrenme-Öğretme Boyutuna İlişkin 
Öğrenci Görüşleri  
 

Olumlu Görüşler 
“Soru-cevap şeklinde işlenmesi öğrencilerin aktif olmasını 
sağladı diye düşünüyorum.”(Farklı Öğretim Tekniklerinin Etkili 
Olması) [f=9] 
“Farklı yöntemlerin kullanılması akılda kalıcı öğrenmeleri 
sağladı, dersi monotonluktan kurtardı, daha anlaşılır hale 
getirdi.” (Farklı Öğretim Tekniklerinin Etkili Olması) 
 “Derste slaytlardan-görsel materyallerden yararlanma 
sayesinde dersi daha iyi anladım, aynı zamanda dersi daha 
anlaşılır ve daha eğlenceli hale getirdi diyebilirim.” (Farklı 
Materyallerin Etkili Olması) [f=5] 
“Öğrenci merkezli bir ders işlenmesi gayet uygundu 
diyebilirim.” [f=5] 
Olumsuz Görüşler 
“Sürenin yeterli olmaması, detaya inilmemesi ve yüzeysel 
kalması dersi verimsiz hale getirdi diye düşünüyorum.” 
(Sürenin Yetersiz Olması) [f=11] 
“Yeterli bilgi düzeyine ulaşmak için süre hiç ama hiç yeterli 
değil.” (Sürenin Yetersiz Olması)  
 “Teorik bilgi verilmesi ve anlatılanların uygulamasının çok 
fazla yapılmaması dersi sıkıcı bir hale getirdi, ders faydalı 
olmadı.”(Öğrenme-Öğretme Sürecinin Teoriye Dayalı Olması) 
[f=7] 
“Farklı yöntem ve teknikler daha etkili kullanılabilirdi bunun 
için sınıf mevcudunun az olması belki de ikinci, hatta üçüncü bir 
sınıf açılması gerekirdi.” (Sınıf mevcudunun fazla olması) ) [f=5] 
“Bana göre, gruplar kendi konusuna odaklandığından, diğer 
grup çalışmalarını dinleyemedi, takip edemedi.” (Öğretim 
Tekniklerinin Etkili Olmaması) [f=3]  

 

Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğrenci 
Görüşleri  

Olumlu Görüşler 
“Dersin ölçme ve değerlendirmesi ders içi katılımlara ve 
sunumlara göre ele alınması öğrenciyi derse katılımda olumlu 
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etkiledi. Bunlar olmasaydı biz belki de sadece sınav haftasında 
çalışıp sınava girecektik. Bu şekilde dersin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi öğrenim açısından etkiliydi.” (Farklı Ölçme 
Değerlendirme Yöntemlerinin Katkısı) [f=10] 
“Sınavlarımız test. Test olması güzel fakat içeriği yoğun bir ders 
olduğundan dolayı ilk kez aldığım için olabilir biraz düşük aldım. 
Fakat yaptığımız sunumların ölçme ve değerlendirmede iyi bir 
rol oynadığını ve daha sağlıklı bir değerlendirme olduğunu 
düşünüyorum.” (Farklı Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin 
Katkısı) 
“Dersin değerlendirme boyutunda ise yapılan çalışmalar, konu 
özetleri, anlatımlar, quizler bizleri bir anlık öğrenmeden 
kurtarıp, sürekli tekrar eden ve çalışan bireyler haline getirdi.” 
(Farklı Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Katkısı) 
 “Ders sonlarında sorulan sorular ile eksikliklerimizi giderdik, 
dikkatimizi topladık.” 
“Ders esnasında yapılan küçük sınavlar dersi eğlenceli hale 
getirdi, derse hazırlıklı gelmemizi sağladı.” (Farklı Ölçme 
Değerlendirme Yöntemlerinin Katkısı) 
“Sunumların değerlendirmeye eklenmesiyle derse katılımımız 
arttı, dersin yararlı olmasını ve dersi ciddiye almamızı sağladı.” 
(Farklı Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Katkısı) 
“Test şeklinde KPSS’ye yönelik olması iyi oldu KPSS’ye hazırlık 
oldu.” (Ölçme-değerlendirmenin KPSS’ye katkı sağlaması) [f=2] 
Olumsuz Görüşler 
“Testler yapılması bence etkili olmadı, öğrenmeler kalıcı 
olmadı, ezbere öğrenmelere neden oldu” (Ölçme 
Değerlendirmenin Uygun Olmaması) [f=5]  
 “Bu ders için yapılan ölçme ve değerlendirme diğer derslerde 
de olduğu gibi yetersizdi. (Ölçme Değerlendirmenin Uygun 
Olmaması) 
“Saatlerce çalışmamıza rağmen aldığımız notların ve 
değerlendirme sistemimizin bizim o konulardaki bilgilerimizi 
kesinlikle yansıtmıyor.” (Ölçme Değerlendirmenin Uygun 
Olmaması) 
“Sınavlar çok konu olduğu, çok kapsamlı olduğu için zordu 
diyebilirim.” (Ölçme Değerlendirmenin Zor Olması) [f=4] 
 

 

 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda katılımcı öğrenciler, kazanımların öğrenci seviyesine uygun olduğunu, 
kazanımların öğretmenlik hayatında işlevsellik özelliği taşıdığına ve kazanımların açık ve anlaşılır olduğu 
yönünde olumlu değerlendirmeler yaparlarken, kazanımlar için süre yetersizliği ve kazanım sayısının çok 
olmasını ise olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Öğrenciler içeriğin ise işlevsel olduğunu, öğrenci 
seviyesine uygun hazırlandığını, içeriğin güncel olduğunu ve son olarak içeriğin bütünlüğünün olduğu 
yönünde olumlu değerlendirmeler yaparken, içeriğe ilişkin öğrencilerin olumsuz değerlendirmeleri ise 
içerik için belirlenen ders saatinin yetersiz olduğu, içerik yapısının uygun olmadığı, içeriğin soyut olduğu, 
içeriğin sıkıcı ve ezbere dayalı olduğu, içeriğin gerçeği yansıtmadığı ve içeriğin yoğun olduğu şeklindedir. 
Diğer taraftan, Ceylan ve Turhan’ın (2010) yapmış oldukları çalışmada ise öğrencilerin “Eğitim Bilimine 
Giriş” dersinin sonunda eğitim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşlerinde olumlu bir değişikliğe sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırma sonucunda katılımcı öğrenciler, öğrenme-öğretme boyutu açısından farklı öğretim 
tekniklerinin ve materyallerin etkili olduğunu ve dersin öğrenci merkezli olmasının olumlu olduğunu 
ifade ederlerken, sürenin yetersiz olduğu öğrenme-öğretme sürecinin teoriye dayalı olduğunu, sınıf 
mevcudunun fazla olduğunu, öğretim tekniklerinin etkili olmadığı konularında olumsuz 
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değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Son olarak öğrenciler, değerlendirme boyutu açısından farklı ölçme 
değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasının beklentilerini karşıladıklarını, kullanılan ölçme-
değerlendirmenin KPSS’ye katkı sağladığını ifade ederken, öğrencilerin bir kısmı ise ölçme 
değerlendirmenin uygun olmadığını, ölçme değerlendirmenin zor olduğunu ifade ederek olumsuz 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak ise şunlar önerilmiştir. “Eğitime 
Giriş” dersinin ders saati arttırılabilir ya da içeriğin yoğunluğu azaltılarak daha sade hale getirilebilir. 
İçerikte yer alan konular eğitim öğretim ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin kolay öğrenmesini 
destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda güncel konulara daha fazla ağırlık verilerek 
örnekler, etkinlikler günlük hayatın içinden seçilmelidir. 

Ayrıca, Türkiye’de hizmet öncesi öğretmen eğitim programları göz önüne alındığında; teorik 
bilgilere daha fazla ağırlıkta verildiği, uygulama kısmının ise eksik kaldığı görülmektedir (Ergün, 2013; 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2018). Bu sebeple öğretmen adaylarının eğitiminde, derslerin 
uygulamayı ön plana çıkaracak şekilde geliştirilmesi son derece önemlidir.  
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Algıları 
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Algıları 

 

Öz 

 Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin bakış açılarına göre etkili öğretmenlerin özelliklerini sunmayı 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu araştırma, nitel bir araştırma olup, araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması modeline göre yürütülmüştür. Çalışma grubu belirlenirken araştırmayı 
probleme yönelik olarak evrende mevcut çok sayıdaki durumdan tipik olan bir durumun belirlenip bu 
örneklem üzerinden bilgi toplanmasını sağlayan amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum 
örneklemesinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın örneklemini, Aksaray Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde okuyan yedi “Türkçe Öğretmenliği”, yedi “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” ve üç tane 
“İngilizce  Öğretmenliği”nde okuyan toplam 17 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler bu çalışmaya 
gönüllülük esası göz önünde bulundurularak dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışmada, nitel veriler içerik analizi yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğrencilerden yola çıkarak elde edilen bulgular toplam dört 
ana tema etrafında toplanmıştır. Bunlar; “Mesleki Nitelikler, Kişisel Nitelikler, Mesleki Gelişim ve İletişim 
ve etkileşim”dir. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak, bu gibi araştırmaların öğretmen eğitimcileri için 
doğrudan faydalı ve değerli bilgiler sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca bu araştırmanın öğretmen 
eğitimcilerinin mesleki nitelikler, kişisel nitelikler, mesleki gelişim ile iletişim ve etkileşim konularında 
etkili olacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: etkili öğretmen, yükseköğretim, durum çalışması. 

 

Abstract 

 This study aims to present the characteristics of effective teachers. This research is a qualitative 
study and was carried out according to the case study model of qualitative research methods. In 
determining the study group, typical situation sampling out of the purposeful sampling methods which 
has been used to determine a typical situation from the large number of situations in the universe and 
to collect information on this sample was utilized. In this context, the sample of the study consisted of 
a total of 17 students (seven “Turkish Language Teaching”, seven “Elementary Mathematics Education” 
and three “English Language Teaching”) studying at Aksaray University Faculty of Education. Students 
were included in this study on the basis of volunteerism. Semi-structured interview form was used as 
data collection tool. In this study, qualitative data were analyzed by content analysis method. In this 
research, a qualitative research approach was used to find answers to research questions. As a result of 
the research, the findings obtained from the participant students were gathered around four main 
themes. These are; “Professional Qualifications, Personal Qualifications, Professional Development and 
Communication and Interaction”. Based on the results of the study, it is possible to say that such 
researches provide direct useful and valuable information for teacher educators. Moreover, it is 
expected that this research will be effective on teacher qualifications, personal qualities, professional 
development, communication and interaction. 

Keywords: effective teacher, higher education, case study. 

 

Giriş 

Eğitim, bir öğretmenin, bireyin yaşamında kendi deneyimleriyle istekli değişiklikler yapabildiği bir 
süreçtir. Burada yer alan değişiklikler, gözlemlenebilen ve ölçülebilen bilinçli faaliyetlerdir. Bununla 
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birlikte, bilgi çağı ile birlikte eğitim tanımı şu şekilde değişmiştir: Eğitim, bireyin gizli yeteneklerini ortaya 
çıkarma ve onları yeteneklere dönüştürme sürecidir. Her insanın kendine özgü bir tarafı vardır. Eğitimde 
kaliteyi sağlayan en önemli faktör öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimdir (Gordon, 2002; Karslı, 
2008). 

Öğretmen öğretim sürecinin yöneticisidir, orkestra şefidir. İçeriği bir süpervizör veya danışman gibi 
yayan ve aynı zamanda öğretimi gerçekleştiren kişidir. Öğretmen öğrencilere öğrenmeyi öğreten kişidir. 
(Muijs & Reynolds, 2001). 

Levin'e (2003) göre, öğretmenin nitelikleri, öğrencilerin öğrenmelerini geliştiren en önemli 
faktörlerdir. Etkili öğretmenler içeriği ve öğrencilerin nasıl öğrendiğini bilir ayrıca öğrencilerin 
ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bu ihtiyaçlarla nasıl başa çıkacaklarını da bilir. Cullingford'a (1995) göre 
öğretmenin iki önemli görevi vardır: Bunlardan biri sınıfta danışman rolünü yerine getirmektir. Bir 
danışman olarak, öğretmen bir ailedeki bir birey gibidir. Diğer bir ifadeyle, danışman rolündeki öğretmen 
eleştirmeli ama aynı zamanda bu eleştirilerin yapıcı olmasına dikkat etmelidir. Öte yandan, öğretmenin 
ikinci rolü bir açıklayıcı olmaktır. Öğrenciler iyi öğretmenleri iyi açıklayan bir kişi olarak tanımlarlar. Başka 
bir deyişle, öğretmen konuyu ilginç kılan, daha iyi anlaşılması için öğrenme yaşantıları düzenleyen, sınıfa 
ilginç materyaller getiren ve aynı zamanda sıradan olmayan bir kişidir. Etkili bir öğretmen, uygulamada 
olan program hedefleriyle aynı doğrultuda öğrencilere öğrenmeleri için yardımcı olan öğretmendir 
(Erden, 2005). Öğretmen yeterliklerine anlam veren en önemli etkili öğretmen özelliklerinden birisi ise, 
öğrencilerini sevmek ve öğrencilerine inanmaktır (Aydın, 2005). Bu aslında, öğretmenin neden 
öğrencilerle güven ve güvene dayalı ilişkiler geliştirerek öğrencilere yardım etmeye başlaması gerektiğini 
açıklar. 

Bu araştırma ise, üniversite öğrencilerinin bakış açılarına göre etkili öğretmenlerin özelliklerini 
sunmayı amaçlamaktadır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma, nitel bir araştırma olup, araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
modeline göre yürütülmüştür. Bu araştırmada araştırma sorularına cevap aramak için nitel araştırma 
yaklaşımı kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmaların temel avantajı, bir veya 
daha fazla nitelik, vaka veya özellik hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaktır. Başka bir deyişle, 
nitel yaklaşım tüm bileşen veya nedenleri gözden geçirerek sorgulamayı ve bileşenlerin mevcut durumu 
nasıl etkilediklerini veya mevcut durumdan nasıl etkilendiklerini belirlemektedir. Genel olarak, “nasıl?” 
ve “neden?” gibi sorulara dayanarak araştırmacılar tarafından kontrol edilemeyen bir olguyu veya olayı 
derinlemesine incelemeye izin veren bir araştırma yöntemidir (Şimşek & Yıldırım, 2011). Bu araştırmada 
nitel araştırma yöntemini kullanmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin etkili öğretmen algıları 
olgusunu detaylı ve gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktır. Bu nedenle, verileri çalışma grubundaki 
ifadelerin mümkün olduğu kadar doğrudan desteklenmesiyle ayrıntılı bir şekilde analiz etmek önemlidir. 
Nitel yaklaşımın amacı, toplanan veriler ile ortaya konan teori arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda 
öğrenme çıktılarının etkisini analiz etmektir (Creswell & Plano-Clark, 2007; Miles & Huberman, 1994; 
Strauss & Corbin, 1998).  

 

Katılımcılar  

Çalışma grubu belirlenirken araştırmayı probleme yönelik olarak evrende mevcut çok sayıdaki 

durumdan tipik olan bir durumun belirlenip bu örneklem üzerinden bilgi toplanmasını sağlayan amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın 

örneklemini, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan yedi “Türkçe Öğretmenliği”, yedi 

“İlköğretim Matematik Öğretmenliği” ve üç tane “İngilizce Öğretmenliği”nde okuyan toplam 17 öğrenci 

oluşturmaktadır. Öğrenciler bu çalışmaya gönüllülük esası göz önünde bulundurularak dahil edilmiştir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda “Etkili öğretmen size ne ifade 
etmektedir? ve Sizce etkili bir öğretmenin en önemli özellikleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. 
 
Verilerin Analizi 

Bu çalışmada, nitel veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Nitel analiz yoluyla elde edilen 

veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminde, çalışma grubunun veri 

toplama aracına verdiği yanıtlar toplam üç uzmanın görüşleri doğrultusunda yorumlanarak kodlanmış 

ve temalar oluşturulmuştur. 

 

Bulgular 

Araştırmada katılımcı öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak elde edilen bulgular toplam dört ana 

tema etrafında toplanmıştır. Bunlar; “Mesleki Nitelikler”, “Kişisel Nitelikler”, “Mesleki Gelişim” ve 

“İletişim ve etkileşim”dir. Buna ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 

Temalar ve Görüşler. 

Tema (f) Öğrenci Görüşlerine Örnekler  

Mesleki Nitelikler (17) 

“Etkili öğretmen, öğrencilerin aktif olarak öğrendiği, bilgi 
oluşturduğu, çeşitli bilgi bölümleri arasında bağlantılar kurduğu ve bir 
öğrenme hedefine dayanan bir öğretim yöntemi kullanan 
öğretmendir”.  

“Etkili öğretmen zamanında sınıfa gelen ve zamanı etkili 
kullanabilen öğretmendir.” 

“Etkili öğretmen, sınıfta öğrenci seviyesine uygun onu derste aktif 
kılan uygun yöntem ve teknikler kullanan öğretmendir” 

“Etkili öğretmen, öğrencilere nasıl öğrenmeleri gerektiğini ve 
sadece bilgi sunmak için değil, öğrenmede hangi yöntemleri 
kullanabileceklerini öğreten öğretmendir.” 

“Etkili bir öğretmen bildiğini öğrenciye aktarabilen öğretmendir.” 
“Etkili öğretmen, öğrencinin yaşına ve bilgi düzeyine hitap eden 

öğretmendir.”  
“Etkili öğretmen öğrenciyi iyi tanıyan ve bilgiyi öğrencinin 

anlayabileceği seviyede anlatabilen öğretmendir.” 
“Etkili bir öğretmen; öğrencilerin dikkatini derse çekebilen 

öğretmendir. Bunun için de, öğrencilere yeni öğrendiklerini eski 
öğrendikleriyle ilişkilendirmede onlara yardım etmeli.”  

“Etkili öğretmen derslerini hep aynı biçimde, aynı etkinliklerle ve 
monoton bir ses tonuyla anlatmayan, dersinde çeşitliliği kullanarak 
öğrencileri derse aktif kılabilen öğretmendir.” 

“Etkili bir öğretmen derslerine planlı ve hazırlıklı giren 
öğretmendir.” 

 

Kişisel Nitelikler (16) 

“İyi bir öğretmen olmak ve bir şeyler öğretmek daima kolay 
değildir. Çok iyi öğretmen olmak çok zeki olmak anlamına da 
gelmemelidir. Bence ders anlatırken etkili bir öğretmen ilk önce 
gülümsemelidir. Somurtkan bir öğretmen öğrencileri hem okuldan 
hem de dersten soğutur.  

'Öğretmen yaptığı şakalarla anlattığı fıkralarla dersi eğlenceli 
kılarsa o öğretmen etkilidir denilebilir.'  
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“ Etkili öğretmen mizahı yerinde ve ölçülü kullanarak eğitimi 
eğlenceli hale getiren öğretmendir.” 

Mesleki gelişim (15) 

“Etkili öğretmen dijital çağın gerektirdiği yeni gelişmelere açık 
öğretmendir. Öğrencilerde iz bırakan ve eğitim sistemindeki 
zorluklardan asla vazgeçmeyen öğretmen etkili bir öğretmen olarak 
adlandırılabilir ”.  

“Etkili öğretmen, bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen ve 
başkaları için rol model olma yolunda ilerleyen öğretmendir”   

“Etkili öğretmen, mesleğiyle ilgili en son gelişmeleri takip eden 
öğretmendir. “ 

“Etkili öğretmen inovasyon peşinde olan öğretmendir .” 
“Etkili öğretmen içinde yaşadığımız teknolojik çağın gelişmelerine 

ayak uydurabilen öğretmendir.” 

 

Konu bilgisi (13) 

“Etkili öğretmen, alan bilgisine hakim, kendi dersinin öğretiminde 
planlar kullanan ve öğretmeye istekli olan öğretmendir.” 

“Etkili bir öğretmenin konuyu iyi bir biçimde öğretebilmesi için 
öncelikle o konuyu en iyi şekilde bilmesi gerekir” 

“Etkili bir öğretmenin konu alanına yönelik temel ilke ve 
kavramları bilen öğretmendir.” 

 

İletişim ve etkileşim (10) 

“Etkili öğretmen, öğrencileri kendi bilginize zorlamayanı, onlar 
için yeni bir pencere açan ve onların eleştirmelerini sağlayandır.” 

“Etkili öğretmen öğrecileriyle sağlıklı bir iletişim kurma becerisine 
sahip öğretmendir.” 

“Etkili öğretmen, sözel dili ve beden dilini etkili şekilde 
kullanabilen öğretmendir.” 

“Etkili öğretmen öğrencilerini hatırlayan onlara isimleri ile hitap 
eden kişidir.” 

“Etkili öğretmen öğrencilerini  ilgi ile dinleyen onların  görüşlerine 
saygı duyan öğretmendir.” 

 

 

Yukarıda Tablo 1’de temalar ve bu temalara ilişkin öğrenci görüşlerine yer verilmiştir. Buna 

göre, en sık dile getirilen tema “Mesleki Nitelikler” (f=17) temasıdır. Bu temayı sırasıyla “Kişisel 

Nitelikler” (f=16), “Mesleki Gelişim” (f=15) “Konu bilgisi” (f=13) ve “İletişim ve Etkileşim” (f=13) izlemiştir. 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Üniversite öğrencilerinin bakış açılarına göre etkili öğretmenlerin özelliklerini sunmayı amaçlayan 
bu araştırmada, öğrenciler “Mesleki Nitelikler” teması altında etkili bir öğretmenin net açıklamalar 
yapması, öğrencileri öğrenmeye teşvik etmesi, zamanı etkili kullanması, etkili sınıf yönetimi becerisine 
sahip olması, yeni teknolojiler kullanması ve beden dilini etkili kullanması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
“Kişisel Nitelikler” teması altında öğrenciler etkili bir öğretmenin hoşgörülü, saygılı, doğal, esprili, ve 
kendine güvenen kişiler olması gerektiğini söylemişlerdir. “Mesleki Gelişim” teması altında ise öğrenciler 
etkili bir öğretmenin alanında yeniliklere ve gelişmelere açık olması ve araştırma yapması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Son olarak “İletişim ve Etkileşim” teması altında ise öğrenciler etkili öğretmenlerin 
etkili iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bu bulguları benzer araştırma bulgularıyla örtüşür niteliktedir (Çakmak & Akkutay, 
2016; Kızıltepe, 2002; Mohidin, Jaidi, Thien Sang, & Osman, 2009; Trigwell, 2001). Stronge, Tucker ve 
Hindman (2004), etkili öğretmenlerin ön koşul olarak sahip olmaları gereken yeterlikleri “sözel beceri”, 
“alan bilgisi”, “pedagojik bilgi”, “öğretmenlik sertifikası ve “deneyim” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 
mesleğinde üstün başarı gösteren öğretmenlerin beş temel özelliğini Bright (2012) ise şu şekilde ifade 
etmektedir: 1) Gerçek yaşamla öğretim programı ilişkilendirerek öğrencilerinde hem okul hem de hayat 
başarısını sağlar; 2)Konu alanına hakim olmanın yanında, sınıf kontrolü ve ders sunumlarında üstün çaba 
gösterirler; 3) Öğretimlerinde sorumlulukları çok yüksektir, bundan her zaman kendilerini sorumlu 
tutarlar. 4) Öğrencileri motive etmede yoğun çaba sarf ederler 5) Kendi öğretimlerini geliştirmek için 



 

245 
 

devamlı bir arayış içerisindedirler. Sürekli aynı stratejileri kullanmazlar, kendilerini yenilerler. Bu 
araştırmada da ulaşılan bulgular ilgili alanyazında yer alan kuramsal çerçeveyle benzerlik 
göstermektedir. 

Araştırmanın sonucuna dayalı olarak, bu gibi araştırmaların öğretmen eğitimcileri için doğrudan 
faydalı ve değerli bilgiler sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca bu araştırmanın öğretmen 
eğitimcilerinin mesleki nitelikler, kişisel nitelikler, mesleki gelişim ile iletişim ve etkileşim konularında 
etkili olacağı umulmaktadır. Etkili öğretmen eğitiminin, gelecekteki öğretmenlerin öğrenme ortamının 
geliştirilmesinde kilit bir role sahip olduğu söylenebilir (Tekkaya, Çakıroğlu & Özkan, 2004). Bu nedenle, 
öğretmen ve öğretmen adayları ile benzer konularda çalışmalar yapmak yararlı ve önemli olabilir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Stem Disiplin Alanlarına 

Yönelik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Ahmet Uyar 32, İsmail Şan33 

 

 

Öz 

Çalışmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin STEM disiplin alanlarına yönelik algılarının bazı 
değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada; araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi; Hatay ili Payas ilçesinde bulunan PayaSTEM merkezi ve Antakya 
merkez ilçesine bağlı ortaokullarda öğrenim gören 536 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak Knezek ve Christensen  (2008) tarafından geliştirilen Kızılay(2017) tarafından 
Türkçeye uyarlaması yapılan STEM Algı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin yanı sıra veriler normal dağılım göstermediği için 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ortaokul 
öğrencilerinin STEM algı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra; STEM eğitimi 
alan öğrencilerin STEM eğitimi almayan öğrencilere göre, 5. ve 6. sınıfların 7. ve 8. sınıflara göre, aile 
gelir düzeyi yüksek olanların gelir düzeyi düşük olanlara göre, akademik başarısı yüksek olanların 
akademik başarısı düşük olanlara göre STEM algı düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Cinsiyet açısından ise STEM algı düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: STEM, STEM Algı, Ortaokul Öğrencileri 
 

Abstract 

General aim of this study was to analyze secondary school students’ perceptions on discipline areas 
of STEM regarding some variables. Descriptive survey model was employed as the research model in the 
study. The sample of the study consisted of 536 students studying at PayaSTEM center in Payas district 
of Hatay province and at secondary schools in central district of Antakya. STEM Semantics Survey, which 
was developed by Knezek and Christensen (2008) and adapted to Turkish by Kızılay (2017), was used as 
the data collection tool. In data analysis, frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation were applied. Furthermore, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used as the data 
did not show normal distribution. It was concluded from the findings that the secondary school students 
had high level of perception for STEM. Additionally, the students who received STEM education had 
higher level of perception than those who did not receive; the 5th and 6th graders had higher level of 
perception than 7th and 8th graders; the ones who had high level of family income had higher level of 
perception than those who had low level of family income; the ones whose academic achievement levels 
were high had higher level of perception compared to those whose academic achievement levels were 
low. No significant differences were observed in the students’ levels of perception for STEM by gender.  

Keywords: STEM, STEM perception, Secondary School Students 

 

Giriş 

Yirminci yüzyılın sonları ile başlayan yirmibirinci yüzyılın başlarından itibaren hız kazanan küresel 
ekonomik rekabet, bilim ve teknolojide yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin birçok alanda yaptıkları 
değişiklikleri eğitim alanında da yapmalarını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda mevcut eğitim sistemleri 
yeniden ele alınmış ve gelişmeler ışığında güncellenmiştir (Aydın, 2011).  
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Günümüz yaygın eğitim anlayışında öğretmenin en temel vazifesi öğrencilere bilgiyi aktarmak ve 
onları yaşama hazırlamaktır. Fakat yirmibirinci yüzyıl eğitim anlayışında bu görevin biraz daha 
geliştirilmesi gerekmiştir. Artık öğretmenlerin görevi, öğrencilere bilgiyi aktarmak ve öğretmen merkezli 
eğitim yerine, onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin problem çözme 
becerilerini geliştirmek, eleştirel, analitik,  bilimsel ve yansıtıcı düşünme yeteneklerini artırmak, bilgiye 
nasıl erişeceğini göstermek, elde ettiği bilgiyi nasıl sentezleyeceğini ve değerlendireceğini öğretmektir 
(Koray, Köksal, Özdemir ve Presley, 2007). Yirmibirinci yüzyıl eğitiminde ana amacın öğrencilerin yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirmek olmalıdır (Çınkı, 2007). Bu bağlamda öğrencilere yaratıcı düşünme 
becerileri gibi birçok üst düzey düşünme becerilerini kazandıran ve günlük yaşamda karşılaştıkları 
sorunların çözümlerini bulmalarına yardımcı olan eğitim yaklaşımlarından biri de STEM eğitimidir. STEM 
eğitimi öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinleri birbiriyle ilişkili olarak sunan 
ve yirmibirinci yüzyıl becerilerini kazandıran bir eğitim yaklaşımıdır.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Gülhan ve Şahin (2016) STEM eğitiminin 5.sınıf öğrencilerinin 
STEM algı ve tutumlarına etkisini araştırdığı bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma sonunda STEM 
eğitiminin öğrencilerin STEM algı ve tutumlarını anlamlı bir şekilde geliştirdiğini tespit etmişlerdir. 
Çakmak (2019) ise ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik algılarını bazı değişkenler açısından ele alarak 
incelemiştir. Çalışma sonucunda STEM algı düzeylerinin; erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre, gelir 
düzeyi yüksek olan öğrencilerin gelir düzeyi düşük olan öğrencilere göre, aile bireylerinde mühendis olan 
öğrencilerin ailesinde mühendis olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Ayrıca anne ve babanın mesleği ve eğitim düzeyleri bakımından STEM algı düzeylerinde farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. 

STEM eğitimi ile ilgili ülkemizde son yıllarda yoğun çalışmalar olmasına rağmen yapılan bilimsel 
çalışma sayısı oldukça azdır. Bu sebeple okullarımızda matematik, fen, bilişim teknolojileri ve teknoloji-
tasarım gibi disiplinler arasında işbirliğinin artırılması ve öğrencilerin eleştirel, yaratıcı, bilimsel v.b. gibi 
üst düzey düşünme becerilerinin desteklenmesine katkı sağlayacak araştırmaya dayalı STEM öğretim 
programlarının tasarlanıp geliştirilmesi, STEM eğitimiyle ilgili ülkemizin şartlarına uygun olarak mesleki 
gelişim materyallerinin oluşturulması, testinin yapılması ve elde edilen sonuçların paylaşılması 
gerekmektedir (Çorlu, 2014). Bu bağlamda ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik algılarını 
incelediğimiz çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada STEM eğitimi 
alan ve almayan öğrenciler arasındaki farklılığın STEM eğitiminin etkililiği hakkında yorum 
yapabilmemize ve STEM eğitiminin eğitim programlarına entegre edilmesinde önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir.         

Bu çalışmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin STEM disiplin alanlarına yönelik algılarının bazı 
değişkenler açısından incelenmesidir.  

Bu çalışmanın genel amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğrencilerin STEM disiplin alanlarına yönelik algıları ne düzeydedir? 
2. Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında cinsiyet değişkeni açısından farklılık var mıdır?  
3. Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında STEM eğitimi alma durumu değişkeni 

açısından farklılık var mıdır?  
4. Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında sınıf değişkeni açısından farklılık var mıdır?  
5. Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında genel not ortalaması değişkeni açısından 

farklılık var mıdır?  
6. Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında ailenin aylık geliri değişkeni açısından farklılık 

var mıdır?  

Yöntem  

Araştırmanın bu bölümünde araştırma sırasında takip edilen yönteme ilişkin veriler yer almaktadır.  

 
Araştırmanın Modeli  

Çalışmada; araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tanrıöğen’e (2014) göre 
betimsel tarama modeli “tutumların, görüşlerin, olguların ve olayların ayrıntısıyla betimlemeye 
çalışıldığı” çalışmalardır.  
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Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Hatay iline bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Çalışmanın örneklemi; Hatay ili Payas ilçesinde bulunan PayaSTEM merkezinde ve Antakya merkez 
ilçesine bağlı ortaokullarda öğrenim gören 536 öğrenciden oluşmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Knezek ve Christensen (2008) tarafından geliştirilen 
Kızılay(2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan STEM Algı Ölçeği kullanılmıştır. 7’li likert tipindeki 
ölçek ortaokul öğrencilerinin STEM disiplinlerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 
Ölçekte Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve STEM Kariyer alt boyutları yer almaktadır. Ölçekte 
yer alan tüm alt boyutlarda 5 adet olumlu sıfat ve bu sıfatların zıt anlamlısı olan olumsuz sıfatlar yer 
almaktadır. İlk üç madde olumsuzluk ifade ettiği için ters puanlama yapılmıştır. Ölçeğin her bir 
boyutunda en düşük puan 5, en yüksek puan 35’tir. Ölçeğin tümünden alınacak toplam puan en düşük 
25, en yüksek 175’tir. Öğrencilerin puanlarının yüksek olması STEM algı düzeylerinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. 169 ortaokul öğrencisine ön uygulama yapılmış ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .89 
bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısı .80 ile .90 aralığında olduğundan ölçeğin oldukça güvenilir bir 
ölçek olduğu söylenebilir (Büyüköztürk et al., 2011).  

 
Verileri Analizi     

Araştırmadan elde edilen veriler öncelikle SPSS 21.0 programına aktarılmıştır.  Öğrencilerin STEM 
algı düzeylerinin tespitinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden 
yararlanılmıştır. Verilerin dağılımına bakılmış, verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu 
sebeple öğrencilerin STEM algı düzeylerinin cinsiyet ve STEM eğitimi alma durumu değişkenlerine göre 
anlamlı değişim gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
Öğrencilerin STEM algı düzeylerinin sınıf, genel not ortalaması ve ailenin aylık gelir durumu 
değişkenlerine göre anlamlı değişim gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla ise Kruskal Wallis H 
testi kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin STEM disiplinlerine yönelik algı düzeylerine ait betimsel 
veriler Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1.  Ortaokul Öğrencilerinin STEM Disiplinlerine Yönelik Algı Düzeyleri 

            STEM  

     Disiplinlerinin                                       Düşük              Orta             Yüksek                     X             S                                                       

     Alt Bileşenleri       

             Fen 

Aralık         5-14.99          15-24.99          25-35     
      27.55        7.82 
 

   f                    34                   140                362 

  %                  6.3                  26.1               67.5 

      Matematik 

Aralık        5-14.99           15-24.99          25-35 

      26.55        8.78    f                    54                  144                 338 

 %                  10.1                26.9                63.1 

     Mühendislik 

Aralık        5-14.99           15-24.99         25-35 

      26.70        8.48   f                     49                  149                338 

 %                   9.1                 27.8                63.1 

        Teknoloji 

Aralık        5-14.99           15-24.99         25-35     
      28.99        7.30 
 

   f                   27                  115                 394 

 %                   5.0                21.5                73.5 

          STEM 
Aralık       25-74.99        75-124.99     125-175     

      138.82     28.48    f                    9                   171                 356 
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 %                  1.7                 31.9                66.4  

 

STEM disiplinlerinin puan ortalaması 5-14.99 arası düşük, 15-24.99 arası orta, 25-35 arası 
yüksek algı düzeyini göstermektedir. Tablo 1 incelendiğinde; öğrencilerin Fen algı düzeyleri 

ortalamasının X =27.55, Matematik algı düzeyleri ortalamasının X =26.55, Mühendislik algı düzeyleri 

ortalamasının X =26.70, Teknoloji algı düzeyleri ortalamasının X =28.99 ve STEM algı düzeyleri 

ortalamasının X =138.82 olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin tüm STEM disiplinlerine 
yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  

 Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında cinsiyet değişkeni açısından farklılık olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Test sonucuna ilişkin veriler Tablo 2’de 
verilmiştir.   

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

     Cinsiyet   N           Sıralar Ort.       Sıralar Top.                           U          z                     p 

       Erkek 
       Kadın 

289            272.34             78706.00  
247            264.01             65210.00                                                                                        

24582.00         -.621               .534 

p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
 

Tablo 2’ye göre erkek öğrencilerin STEM algı düzeyi ortalaması ile (Sıralar Ortalaması=272.34) 

kadın öğrencilerin STEM algı düzeyi ortalaması (Sıralar Ortalaması=264.01) birbirine oldukça yakındır. 

Mann Whitney U Testi sonucunda aralarındaki farkın anlamlı olmadığı söylenebilir (p>0.05).  

Öğrencilerin STEM eğitim alma durumlarına göre aralarında farklılık olup olmadığını tespit 

etmek için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Testin sonuçlarına ait veriler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. STEM Eğitimi Alma Durumu Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

STEM Eğitimi   N           Sıralar Ort.       Sıralar Top.                           U            z                        p 

       Aldım 
    Almadım 

114            404.64             46129.00  
422            231.72             97787.00                                                                                        

8534.00         -10.584               .000* 

*p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
 

Tablo 3 incelendiğinde STEM eğitimi alan öğrencilerin STEM algı düzeyi ortalamasının (Sıralar 

Ortalaması=404.64) STEM eğitimi almayan öğrencilerin STEM algı düzeyi ortalamasından (Sıralar 

Ortalaması= 231.72) yüksek olduğu görülmektedir. Mann Whitney U Testi sonucunda ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir (p<0.05). STEM eğitimi alan öğrencilerin STEM algı 

düzeylerinin STEM eğitimi almayan öğrencilerin STEM algı düzeylerine göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir.  

Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık olup olmadığını 

Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. Analiz sonuçlarına ait veriler Tablo 4’te verilmiştir.   

Tablo 4. Sınıf Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

     Grup     Sınıf               N              Sıra Ort.                             sd             X2             p            Anlamlı Fark 

        1 
        2 
        3 
        4 

  5.Sınıf            133             302.92 
  6.Sınıf            151             317.57 
  7.Sınıf            100             216.16 
  8.Sınıf            152             224.04                    

   3 45.718       .000 

    1-3 
    1-4 
    2-3 
    2-4 

*p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
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Tablo 4’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin sınıf değişkenine göre STEM algı düzeylerinde 

anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Mann Whitney U Testi sonucunda 5. ve 6. sınıflardaki 

öğrencilerin STEM algı düzeylerinin 7. ve 8. sınıflardaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında genel not ortalaması değişkenine göre anlamlı farklılık 

olup olmadığını Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. Analiz sonuçlarına ait veriler Tablo 5’te verilmiştir.   

Tablo 5. Genel Not Ortalaması Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

     Grup 
Not Ortalaması          N              Sıra 
Ort.                           

     sd        
     X2             p            Anlamlı Fark 

        1 
        2 
        3 
        4 

      70 ve altı              114             187.43 
         70-80                 137             214.59 
         80-90                 113             293.25 
        90-100                172             348.91                    

      3 97.207       .000 

1-3, 1-4 
2-3, 2-4 
    3-4 

*p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
 

Tablo 5’e göre öğrencilerin genel not ortalamalarına göre STEM algı düzeylerinde anlamlı 

farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Mann Whitney U Testi sonucuna göre; 90-100 arası 

ortalamaya sahip öğrencilerin STEM algı düzeylerinin 70-80, 80-90 arası ve 70 ve altı ortalamaya sahip 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 80-90 arası ortalamaya sahip 

öğrencilerin STEM algı düzeylerinin 70-80 arası ve 70 ve altı ortalamaya sahip öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Öğrencilerin STEM’e yönelik algılarında ailenin aylık geliri değişkenine göre anlamlı farklılık olup 

olmadığını Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. Analiz sonuçlarına ait veriler Tablo 6’da verilmiştir.   

Tablo 6. Ailenin Aylık Geliri Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

     Grup      Gelir                             N            Sıra Ort.                                 sd           X2             p            Anlamlı Fark 

        1 
        2 
        3 

2000 TL ve Altı             171           224.74 
2001-6000 TL               274           290.24   
6001 ve Üstü TL            91            285.26 

       2 20.144       .000 

     1-2 
     1-3 
  

*p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
 

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde öğrencilerin ailenin aylık geliri değişkenine göre STEM algı 

düzeylerinde anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Mann Whitney U Testi sonucunda 2001-

6000 ve 6001 ve üstü TL gelire sahip olan öğrencilerin STEM algı düzeylerinin 2000 TL ve altı gelire sahip 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuçlar 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma sonucunda elde bulgular literatürdeki benzer çalışmalarla 
karşılaştırılarak tartışılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik algılarını belirlemek amacıyla STEM 
Algı ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırmanın birinci alt problemine ait bulgular incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin STEM 
disiplinlerine yönelik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin STEM 
algılarının yüksek olmasında bazı öğrencilerin bu eğitimi almalarının ve güncellenen eğitim 
programlarının disiplinler arası bir yaklaşıma uygun olarak hazırlanmasından kaynaklı olduğu 
söylenebilir.  

Araştırmanın ikinci alt problemine ait bulgular incelendiğinde; erkek öğrencilerin STEM algı 
düzeyleri ile kadın öğrencilerin STEM algı düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
Çakmak (2019)’ın ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik tutum ve algılarını bazı değişkenler açısından 
incelediği çalışmasında erkek öğrencilerin STEM’e yönelik algı düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha 
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yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgu elde ettiğimiz bulguya göre farklılık göstermektedir. Bulgular 
arasındaki bu farkın örneklemlerin farklı olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmanın üçüncü alt problemine ait bulgular incelendiğinde; STEM eğitimi alan öğrencilerin 
STEM algı düzeylerinin STEM eğitimi almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Gülhan ve Şahin (2016)’in fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5.sınıf 
öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisini araştırdığı çalışmasında; STEM eğitiminin 
öğrencilerin STEM algı düzeylerini anlamlı şekilde artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgu araştırmadan elde 
edilen bulguyu destekler niteliktedir. STEM eğitim alan öğrencilerin STEM algı düzeylerinin yüksek 
olmasının, öğrencilerin STEM algı düzeylerini etkileyecek kadar etkili bir STEM eğitimi almalarından 
kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemine ait bulgular incelendiğinde; 5. ve 6. sınıfta öğrenim 
öğrencilerin STEM algı düzeylerinin, 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın öğrencilerin 7. Sınıftan itibaren sınav odaklı düşünme ve çalışma içerisine 
girmelerinden kaynaklı olduğu söylenebilir.  

 Araştırmanın beşinci alt problemine ait bulgular incelendiğinde; öğrencilerin not ortalamalarının 
yükseldikçe STEM algı düzeylerinin de yükseldiği tespit edilmiştir. Buradan akademik başarının STEM’e 
yönelik algıya olumlu etkisinin olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın altıncı alt problemine ait bulgular incelendiğinde; gelir düzeyi yüksek olan 
öğrencilerin STEM algı düzeylerinin, gelir düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Çakmak (2019)’ın sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ortaokul öğrencilerinin 
STEM algı düzeylerinin, sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu tespit 
ettiği bulgusu bulgumuzu destekler niteliktedir.  

Elde edilen bulgulara göre şu öneriler getirilebilir; 

 STEM eğitimi alan öğrencilerin STEM algı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu 
bağlamda STEM eğitiminin okul öncesi eğitim kademelerinden başlayarak tüm eğitim 
kademlerinde verilmelidir. 
 Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin STEM algı düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Bu bağlamda akademik başarının artırılarak öğrencilerin STEM’e yönelik 
algıları artırılması sağlanabilir. 
 Farklı eğitim kademelerinde öğrencilerin STEM’e yönelik algılarını tespit edecek 
çalışmalar yapılabilir.  
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Stem Eğitiminin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda 

İncelenmesi 

Ahmet Uyar 34, İsmail Şan35 

 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı PayaSTEM merkezinde STEM eğitimi veren öğretmenlerin görüşlerini ortaya 
koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma 
Hatay ili Payas ilçesinde bulunan ve PayaSTEM merkezinde aktif olarak STEM eğitimi veren yedi 
öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre öğretmenler; STEM’in en çok günlük yaşam problemlerini ve 21. Yüzyıl problemlerini 
çözdüğünü ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra STEM’i uygularken en çok grup çalışması, hazırbulunuşluk 
ve hayal etme açısından zorlukların yaşandığını ifade etmişlerdir. Yine STEM eğitimi veren öğretmenlerin 
gelişime açık, yeniliklere açık, istekli, araştırmacı, ilgili ve meraklı olması gerektiğini vurgulamışlardır. Son 
olarak STEM’in hayatta karşılan sorunların çözümü, özgüven ve kendini ifade etme bakımından 
öğrencilere önemli katkılar sağladığını ifade etmişlerdir.     

Anahtar Kelimeler: STEM, STEM eğitimi, Öğretmen görüşleri  

 

Abstract 

Aim of this study was to reveal views of the teachers teaching STEM in the center of PayaSTEM. 
The design of case study among qualitative research designs was employed for the study. The research 
was conducted with seven teachers actively teaching STEM in the center of PayaSTEM located in the 
district of Payas in Hatay province. A semi-structured interview form was used as data collection tool in 
the study. The data of the research were analyzed via descriptive analysis method. As a result of the 
research, it was found that the teachers stated that STEM mostly solved their everyday problems and 
problems of the 21st century. Additionally, they expressed that most of the problems were experienced 
regarding group study, readiness and imagination while they were implementing STEM.  On the other 
hand, they emphasized that teachers who teach STEM need to be open for improvement, open for 
innovation, eager, investigative, interested and curious. Finally, they claimed that STEM significantly 
contributed to the students in terms of solving their daily life problems, of self-confidence and of self-
expression.     

Keywords: STEM, STEM education, Teacher views  

 

Giriş 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler günümüzde; öğrencilerin toplum içerisinde etkin 
bir birey olmaları için yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünebilen, problem çözen, karar verme becerisi 
gelişmiş, fen okuryazarı, yaşam ve kariyer planlamasında gerekli bilinci, beceriyi ve sorumluluğu taşıyan 
ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiği çok açıktır. Fakat yalnızca temel 
kavramların öğretildiği bir eğitim yöntemiyle bu becerileri kazandırmak pek de mümkün 
görülmemektedir. Bu noktada eğitim programlarımızda ve kurumlarımızda yeni yaklaşımların ve 
uygulamaların vakit kaybetmeden yaşama geçirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (MEB, 
2009). Bilgi ve becerileri kazandırmada disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyen ve bireylere bilimsel, 
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analitik, matematiksel, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandıran STEM eğitimi 
bu yaklaşımlardan biridir.   

STEM eğitimi, “gittikçe daha çok mühendislik ve teknolojiye dayanan yeni ekonominin ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için ortaya atılmış yeni bir paradigmadır” (Kılıç & Ertekin, 2017). Bir 
ülkenin bilim ve teknoloji alanlarında lider rolde olması, ekonomik olarak güçlü bir hale gelebilmesi için 
STEM eğitimi oldukça önemlidir (Lacey & Wright, 2009). 21. yüzyıldaki önemli problemleri çözmek için 
teknik ve kişisel yeteneklere sahip bir iş gücüne ve STEM okuryazarı bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 
STEM okuryazarı öğrenciler; sorgulama, araştırma ve problem çözme noktasında sahip oldukları 
becerileri kullanarak bir konu hakkında düşünürler, bir araya gelerek çözüm üretirler, ürün geliştirme ve 
buluş yapma becerilerini geliştirirler. Eğitimde, öğrencilerimizin fen, teknoloji, matematik ve 
mühendislik uygulamalarını kullanması, ülkemizin bilimsel araştırmada, teknolojide, sosyoekonomik 
kalkınmada ve rekabet gücünde gelişimi noktasında önemli bir adımdır (MEB, 2018). 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Eroğlu ve Bektaş (2016) STEM eğitimi almış fen bilimleri 
öğretmenlerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşlerini aldıkları bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada 
sonucunda öğretmenler; STEM etkinliklerinin fen disiplinleri içerisinde en çok fizik alanına yakın olduğu, 
fen dersinin mühendislik, matematik ve teknoloji disiplinleriyle ilişkili olduğu, STEM eğitimini uygulamak 
istediklerini fakat malzeme ve zaman açısından sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişleridir. Aslan-Tutak, 
Akaygün, Tezsezen (2017) Kimya ve Matematik öğretmen adaylarıyla işbirlikli FeTeMM uygulamasına 
yönelik bir çalışma yürütmüşlerdir. Öğretmen adayları; FeTEMM eğitiminin proje ve etkinlik temelli, 
disiplinler arası bir yaklaşım olduğunu, FeTeMM öğretmen eğitimlerine, seminerlerine ve proje 
örneklerinin gözlemlenmesine yönelik faaliyetlerine katılmak istediklerini vurgulamışlardır. Yıldırım ve 
Türk (2018) sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik olarak görüşlerini incelediği bir çalışma 
yapmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adayları; STEM eğitiminin ilköğretim ve okul öncesi dönemde 
kullanımının önemli olduğunu, STEM eğitimi ile çocukların özgüven, yaratıcılık, merak, hayal gücü, 
sorumluluk ve empati gibi özelliklerinin gelişeceğini vurgulamışlardır.         

Günümüz eğitim sisteminde karşılaşılan sorunların azaltılması ve başarının artırılması için fen, 
teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerin eğitime entegre edilmesi oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda fen derslerinde yapılan deneylerin, robotik kodlamanın, oyun şeklinde derslerde yapılan 
etkinliklerin STEM etkinliği olarak algılandığı bir ortamda günlük ve yıllık plan dahilinde bir M.E.B okulu 
disiplininde çalışan PayaSTEM merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüşleri oldukça merak 
uyandırmıştır. Ülkemizde STEM çalışmalarının tarihinin oldukça kısa olduğu düşünüldüğünde üç yıldır 
PayaSTEM merkezinde STEM eğitimi veren öğretmenlerin görüşlerinin bundan sonra yapılacak olan 
STEM faaliyetlerine ve MEB’in programlarına STEM eğitiminin entegrasyonunda önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir.   

Bu çalışmanın amacı PayaSTEM merkezinde STEM eğitimi veren öğretmenlerin görüşlerini ortaya 
koymaktır.  

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır: 

7. STEM’in hangi problemleri çözeceğini düşünüyorsunuz? Niçin? 
8. STEM’i uygularken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Niçin? 
9. STEM eğitimi için öğretmenlerde ne tür özellikler olması gerekir? Niçin? 
10. STEM eğitiminin hayatta karşılaşılan problemleri çözme noktasında sağladığı katkılar 

nelerdir? 

 

Yöntem  

Araştırmanın bu bölümünde araştırma sırasında takip edilen yönteme ilişkin veriler yer almaktadır.  

 
Araştırmanın Modeli  

Araştırmada, STEM eğitimi hakkında STEM merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin 
incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden 
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması; araştırmacının zaman içinde sınırlandırılmış 
birkaç durumu çoklu kaynakların yer aldığı veri toplama araçlarıyla derin bir biçimde incelediği, 
durumların ve bu durumlara bağlı temaların tanımlandığı nitel araştırma yaklaşımlarından biridir 
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(Creswell, 2007). Araştırmada incelenen durum STEM merkezinde görev yapan öğretmenlerin STEM 
eğitimi yaklaşımı hakkındaki görüşleridir.      

 
Çalışma Grubu 

Araştırma Hatay ili Payas ilçesinde bulunan ve PayaSTEM merkezinde aktif olarak STEM eğitimi 
veren yedi öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılmıştır. 
Araştırmanın verileri aktarılırken etik ilkeler gereği öğretmenlerin isimleri kullanılmamıştır. 
Öğretmenlere G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 şeklinde kodlar verilmiştir.  

 
Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında belirlenen sorular eğitim programları ve öğretim alanında uzman üç akademisyenden gelen 
dönüt ve düzeltmeler doğrultusunda dört soruya indirgenmiştir. Yüz yüze görüşme yoluyla 
gerçekleştirilen veri toplama sürecinde görüşmecilerin izni doğrultusunda veriler ses kayıt cihazı ile 
kaydedilmiştir.   

 
Verileri Analizi     

Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Görüşme sonucunda 
elde edilen ses kayıtlarındaki veriler elektronik ortamda yazılı metne çevrilerek analiz işlemine 
geçilmiştir. Veriler araştırmacılar dışında bağımsız bir araştırmacı tarafından farklı zamanlarda analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda tema ve kodlar çıkartılmıştır. Araştırmacılar ve bağımsız araştırmacı bir 
araya gelip analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda görüş birliğinin olduğu ve olmadığı 
noktalar tespit edilmiştir. Güvenirliğin hesaplanmasında Miles ve Huberman (1994) tarafından 
geliştirilen Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı formülü kullanılmıştır. Araştırmacılar 
arasındaki uyum güvenirliği 0.82 olarak hesaplanmıştır. Bu uyum güvenirliği nitel araştırmalarda oldukça 
uygun bir uyum değeri olarak kabul edilmektedir (Miles & Huberman, 1994).     

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Öğretmenlerin 
“STEM’in hangi problemleri çözeceğini düşünüyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtlardan elde edilen 
bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. STEM’in Hangi Problemleri Çözeceğini Düşünüyorsunuz Sorusuna İlişkin Görüşler 

Görüşler                                                                                           f *                                  

 Günlük Yaşam Problemleri                                                                                      4   
 21. Yüzyıl Problemleri                             4 
 Akademik Başarı                                                             2 
 Analitik Düşünme                                          1 
 Disiplinler Arası Çalışma                             1 
 Uygulama Becerisi                                          1 
 Pratik Düşünme                            1 
 İfade Etme                                                                                                                  1 
 Okuduğunu Anlama                                                                                                  1 

Toplam                                                                                                                       16 
*f değeri aynı görüşü bildiren kişi sayısını belirtmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin STEM’in hangi problemleri çözeceğini düşüyorsunuz 

sorusuna ağırlıklı olarak günlük yaşam problemleri (f=4), 21.Yüzyıl problemleri (f=4) ve akademik başarı 

(f=2) şeklinde görüş belirtmişlerdir. STEM’in hangi sorunları çözeceğini düşünüyorsunuz sorusunun 

cevabına ilişkin görüşlere örnek oluşturan alıntılar aşağıda sunulmuştur: 
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G2: “STEM başlı başına güncel yaşam problemlerini çözebiliyor aslında. Doğru yaklaşım ve 

doğru kaynaklarla üzerine gidersek. Şuan güncel herhangi bir probleme çözüm üretebiliriz. Susuzluk, 

maden aramaları biliyorsunuz şu an uzayda bile maden arama çalışmaları yapılıyor yeterli enerji bulmak 

için. Geçmişte basit problemler çözülürken şuan gerçek yaşam problemi üzerine STEM odaklanıyor, 

odaklanma gayretini gösteriyoruz“  

G6: “21. yüzyıl  problemlerinin çözümü de ancak STEM ya da isme takılmak istemiyorum STEM 

benzeri bir eğitim modeli ile çözülebilir. Nedir bunlar mesela küresel ısınma, çevresel sorunlar, suların 

kirlenmesi, artan nüfus,  yaşlanan nüfus, emeklilik sisteminin çökmesi dünya genelinde çökecek bu gibi 

sorunların çözümü STEM benzeri eğitimlerle çözülebilir” 

G7: “Bence STEM gelecekte biz hep şu iddia ile çıktık akademik başarıyı vaat etmiyoruz. Biz 

gelecekte problem çıkaran değil problem çözen çocuklar yetiştirmeye vaat ediyoruz PayaSTEM  olarak. 

İddiasıyla çıktık.  Elbette ki bu akademik başarıyı da getirdi. Ancak bizim iddiamız orası değildi” 

 Öğretmenlerin “STEM’i uygularken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz” sorusuna verdiği 

yanıtlardan elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. STEM’i Uygularken Ne Tür Zorluklarla Karşılaşıyorsunuz Sorusuna İlişkin Görüşler 

Görüşler                                                                                           f *                                  

 Grup Çalışması                                                                                                           6  
 Hazırbulunuşluk                             4 
 Hayal Etme                                                             3 
 Plansızlık                                          1 
 Ders Planı Yazma                             1 
 Okuduğunu Anlama                                          1 
 Disiplinlerin Entegrasyonu                            1 
 İfade Etme                                                                                                                  1 
 Yanlış Algı                                                                                                                    1 

Toplam                                                                                                                       19 
*f değeri aynı görüşü bildiren kişi sayısını belirtmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin STEM’i uygularken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz 

sorusuna ağırlıklı olarak grup çalışması (f=6), hazırbulunuşluk (f=4) ve hayal etme (f=3) şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. STEM’i uygularken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz sorusunun cevabına ilişkin 

görüşlere örnek oluşturan alıntılar aşağıda sunulmuştur: 

G1: “Biz grup çalışması falan yapıyoruz belki o noktalarda bunlar bilmiyorum bu soruya cevap 

olabilir mi grup çalışması yaptığımız için çocuklar hep okullarda bireysel olarak çalışmaya alışık oldukları 

için en büyük yaşadığımız zorluk bu“  

G4: “Ha şöyle bir zorluk olabiliyor.  Dışarıdaki eğitimde kağıda alışmışlar defteri alışmışlar 

yazmaya alışmışlar buraya geldiklerinde biz onların önüne Ardunio Seti sunuyoruz, bir elektrik devresi ya 

da mikroskop sunuyoruz. Sadece ilk karşılaştıkları için diğer STEM materyallerini ellerine verdiğimizde ya 

öğretmenim ben bununla ne yapabilirim ki diyor çocuk.  Çünkü okulda yapacakları belli. Bunu yap bunu 

yap bunu yap bir sıralama var bizde o yok” 

G6: “Örneğin bizim bu eğitimlere başladığımızda en zorlandığımız kısımlardan biri bu 

çocuklarımız hayal etmiyor. En temel sorunumuz buydu. Hayal etmeyen çocuk sorunlara yönelik çözüm 

üretemiyor. Çözüm üretemeyince hayaller olmayınca ilerleme kaydedilemiyordu. Ama bu sorunlar STEM 

eğitimi ile aşılıyor.  Fakat en zorlayan kısımlardan bir tanesi. Çünkü hayal yeteneğini küçük yaşta 

maalesef sınav sistemi ya da benzeri sistemlerle kaybettiriyoruz çocuklara” 

Öğretmenlerin “STEM eğitimi için öğretmenlerde ne tür özellikler olması gerekir” sorusuna 

verdiği yanıtlardan elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. STEM Eğitimi İçin Öğretmenlerde Ne Tür Özellikler Olması Gerekir Sorusuna İlişkin Görüşler 

Görüşler                                                                                           f *                                  

 Gelişime Açık                                                                                                              4  
 Yeniliklere Açık                             4 
 İstekli                                                             3 
 Araştırmacı                                          3 
 İlgili                             3 
 Meraklı                                          2 
 Multidisipliner Çalışabilme                            1 
 İşini Sevmesi                                                                                                               1 
 Rehber                                                                                                                               1 
 Özverili                                                                                                                         1 
 Gayretli                                                                                                                        1 
 Cesur                                                                                                                              1 
 Orta Yaş                                                                                                                       1 
 İşbirlikçi                                                                                                                       1 

Toplam                                                                                                                       27 
*f değeri aynı görüşü bildiren kişi sayısını belirtmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde, STEM eğitimi için öğretmenlerde ne tür özellikler olması gerekir 

sorusuna ağırlıklı olarak gelişime açık (f=4), yeniliklere açık (f=4), istekli (f=3), araştırmacı (f=3), ilgili (f=3) 

ve meraklı (f=2) şeklinde görüş belirtmişlerdir. STEM eğitimi için öğretmenlerde ne tür özellikler olması 

gerekir sorusunun cevabına ilişkin görüşlere örnek oluşturan alıntılar aşağıda sunulmuştur: 

G5: “İlgili, meraklı, bu işle ilgilenen, araştıran, kendini geliştiren, işte sürekli yeniliklere açık bir 

insan olması lazım bu bir“  

G6: “İstemesi lazım öğretmenin. Ben STEM öğretmen olmalıyım” 

Öğretmenlerin “STEM eğitiminin hayatta karşılaşılan problemleri çözme noktasında sağladığı 

katkılar nelerdir” sorusuna verdiği yanıtlardan elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. STEM Eğitiminin Hayatta Karşılaşılan Problemleri Çözme Noktasında Sağladığı 

Katkılar Nelerdir Sorusuna İlişkin Görüşler 

Görüşler                                                                                           f *                                  

 Sorun Çözümü                                                                                                           3  
 Özgüven                             3 
 İfade Etme                                                             2 
 Akademik Başarı                                          1 
 Basit Hesap                                                                                                                 1 
 Yaratıcı Düşünme                                                                                                            1 
 Cesaret                                                                                                                           1 
 İşbirlikçi Çözüm                                                                                                          1 
 Farklı Bakış Açısı                                                                                                          1 

Toplam                                                                                                                       14 
*f değeri aynı görüşü bildiren kişi sayısını belirtmektedir.  

Tablo 4 incelendiğinde, STEM eğitiminin hayatta karşılaşılan problemleri çözme noktasında 

sağladığı katkılar nelerdir sorusuna ağırlıklı olarak sorun çözümü (f=3), özgüven (f=3) ve ifade etme (f=2) 

şeklinde görüş belirtmişlerdir. STEM eğitiminin hayatta karşılaşılan problemleri çözme noktasında 

sağladığı katkılar nelerdir sorusunun cevabına ilişkin görüşlere örnek oluşturan alıntılar aşağıda 

sunulmuştur: 
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G3: “Biraz maymun iştahlı oluyorlar o dönemde ama bunu da yapayım bunu da becerebilirim 

işte şunu yaptım bunu yaptım. Bir problem belirledim şunu yaptım gibi. Öğrencilerden mesela okulda üç 

boyutlu yazıcımız yok. Üç boyutlu yazıcı nasıl yapılır. Bunu düşündükten sonra hani bu bir problem bunu 

çözeceğim dedikten sonra buna nasıl ulaşacak bu bilgiye kiminle ulaşabilir o finansmanı nasıl sağlayabilir 

bunun elektrik devresine nasıl kuracak kodunu nasıl yazacak. Bunları hepsini tek tek tek tek araştırıp 

yapıyor ve buluyor da sonuçta“  

G7: “Bir tane çocuğumuzdu FLL yarışmasına hazırlıyorduk çocuğumuzu. Annesi benim kızım dedi 

adını bile söylerken sesini yutan bir kızdır dedi.  Ama siz onu almışsınız AVM'ye götür müsünüz orada işte 

bir şarkı bulmuşsunuz gruba ait aslında kendileri buluyor o şarkıyı onu söyle etmişsiniz falan derken artık 

aylar süren çalışmanın sonunda çocuklar yarışmaya gidecekler. Benim çocuğum artık gelenlere 

yarışmada ne yapacağını bağıra bağıra anlatıyor. Bağıra bağıra yarışmadaki bulduğum şarkıyı söylüyor.  

Yani ismini bile söylemekten çekinen kızım şu anda bağıra bağıra şarkı söylüyor. Bağıra bağıra ne 

yapacağını İstanbul'a İzmir'e gittiğinde ne yapacağını robotları nasıl çalıştıracağını hangi fikri 

ürettiklerini bunların hepsini anlatıyor dedi. Yani tabii bu sadece bir örnek ama beni çok etkileyen bir 

örnekti. Yani çocuk düşünün ki konuşurken bile sesini yutan bir çocukmuş. Ama şu anda bağıra bağıra 

konuşuyormuş” 

 

Sonuçlar 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmadan elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla 
karşılaştırılarak tartışılmıştır. STEM merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin alınması 
amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

Çalışmanın birinci alt problemine ait bulgular incelendiğinde; STEM’in hangi problemleri 
çözeceğiyle ilgili öğretmenler ağırlıklı olarak günlük yaşam problemleri, 21.Yüzyıl problemleri ve 
akademik başarı şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenler STEM’in analitik düşünme, 
disiplinler arası çalışma, uygulama becerisi, pratik düşünme, ifade etme ve okuduğunu anlama 
noktasındaki problemlerin çözümünde de katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Uğraş’ın (2017) okul öncesi 
öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerini incelediği çalışmasında, öğretmenler STEM’in 
yaralarını disiplinler arası bakış açısı kazandırma, problem çözme becerisi geliştirme, mühendislik 
becerilerini geliştirme, 21.Yüzyıl becerilerini geliştirme, derslere ilgiyi artırma, bilimsel süreç becerilerini 
geliştirme şeklinde görüş belirtmişlerdir. Uğraş’ın (2017) çalışması bulgumuzu destekler niteliktedir. 
Özcan ve Koştur (2018) fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşlerini incelediği 
çalışmasında, öğretmenler; STEM’in amacıyla ilgili olarak yaşam becerilerini geliştirme, 21.Yüzyıl 
becerilerine sahip bireyler yetiştirme, mühendis gibi bireyler yetiştirme, bilimsel süreç becerilerini 
geliştirme, problemlere çözüm üretme, ilgi ve merak uyandırma, bilimsel okuryazar birey yetiştirme ve 
görsel zekayı geliştirme şeklinde görüş belirtmişlerdir. Özcan ve Koştur’un (2018) çalışması bulgumuza 
göre farklılık göstermektedir.        

Çalışmanın ikinci alt problemine ait bulgular incelendiğinde; öğretmenler STEM’i uygularken en çok 
grup çalışması yapma, öğrencilerin hazırbulunuşluklarının yetersizliği, öğrencilerin hayal etmemesi 
noktasında zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca plansızlık, ders planı yazma, okuduğunu anlama, 
disiplinlerin entegrasyonu, ifade etme ve yanlış algı noktasında da zorluklar yaşadıklarını 
vurgulamışlardır. Tarkın-Çelikkıran ve Aydın-Günbatar’ın (2017) kimya öğretmen adaylarının FeTeMM 
uygulamaları hakkında görüşlerini incelediği çalışmasında, öğretmen adayları STEM’i uygularken; ürün 
tasarımına karar verme, kullanılacak malzemelere karar verme, tasarımı uygulamaya dökmek, gerekli 
bilgiyi edinmek ve disiplinler arası ilişki kurmak şeklinde görüş belirtmişlerdir. Tarkın-Çelikkıran ve Aydın-
Günbatar’ın (2017) çalışması bulgumuza göre farklılık göstermektedir.       

Çalışmanın üçüncü alt problemine ait bulgular incelendiğinde; öğretmenler STEM eğitimi veren 
öğretmenlerde olması gereken en önemli özelliklerin gelişime açık, yeniliklere açık ve istekli olma 
şeklinde ifade etmişlerdir. Ayrıca STEM öğretmenlerinin; araştırmacı, ilgili, meraklı, multidisipliner 
çalışabilme, işini sevmesi, rehber, özverili, gayretli, cesur, orta yaş ve işbirlikçi olması gerektiğini 
vurgulamışlardır.    
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Çalışmanın dördüncü alt problemine ait bulgular incelendiğinde; öğretmenler STEM eğitiminin 
hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne katkısına ilişkin olarak en çok sorun çözümü, özgüven ve 
ifade etme şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra akademik başarı, basit hesap, yaratıcı 
düşünme, cesaret, işbirlikçi çözüm ve farklı bakış açısı noktasında katkılarının olduğunu ifade etmişlerdir.   

Elde edilen bulgulara göre şu öneriler getirilebilir; 

 Öğretmen görüşlerine göre STEM eğitiminin yararları oldukça fazladır. Bu bağlamda 
öğretmenlere gerekli eğitimlerin verilerek STEM eğitiminin yaygınlaştırılması sağlanabilir. 
 STEM eğitimi alacak öğrencilerin bu eğitime yönelik ilgisini artıracak çalışma, proje v.b. 
etkinliklere katılımı sağlanmalıdır.  
 Farklı branştan öğretmenlerin STEM eğitimi hakkındaki görüşleri incelenebilir.  
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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre Değerlendirilmesi 

Cevat Eker 1, Sümeyra Ünlü 2 

Özet 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ nin bilişsel süreç boyutu, anlamlı öğrenmeyi amaçlayan 

yapılandırmacı yaklaşım temele alınarak hazırlanmıştır. Buna göre ‘’ Öğrenci derse nasıl aktif ktılır?’’ ve 

‘’ Öğrenci nasıl anlamlı öğrenir ?’’ sorularına cevap aranarak öğrenilenlerin transferinin arttırılması 

amaçlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, öğrenme sürecinde 

öğrencinin aktif katılımına ve öğretmen rehberliğine imkân veren, öğrencilerin araştırma 

yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp 

tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca programda gelişim düzeyini 

göz önünde bulunduran, öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçiren, anlamlı öğrenmelerin 

gerçekleşebileceği, farklı öğrenme stillerine uygun öğretme ortamlarının sağlanması hedeflenmiştir. 

Ayrıca programda din ve ahlakla ilgili temel kavramların öğretimi, din ve ahlakla ilgili bilgilerin 

kavramsal temellerinin oluşturulması ve kavramlar arası ilişkilendirmelerin yapılması hedeflenmiştir. 

Böylece öğrencilerin dinî ve ahlaki kavramları yorumlamaları ve bazı temel becerileri (araştırma ve 

sorgulama, problem çözme, iletişim kurma vb.) geliştirmeleri amaçlanmıştır. Programda öğrencilerin 

sadece bir açıdan gelişimi değil çok yönlü olarak gelişiminin sağlanması üzerinde durulmaktadır. Bu 

nedenle, bu araştırmada, Ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programında yer alan 

kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilişsel süreç boyutunda yer alan basamaklara göre 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 

incelemesi ile elde edilmiştir. Programda yer alan kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin 

bilişsel süreç boyutunda yer alan basamaklara düzeyleri ve ayrıca bunlar arasındaki ilişki ile ilgili 

bulgulara ulaşılarak, sonuç betimlenip yorumlanmıştır. Yorumlama aşamasında bir doçent ve iki Dr. 

Öğretim üyesinin görüşü alınmıştır. Elde edilen veriler, araştırmanın alt problemleri kapsamında 

frekans ve yüzde hesaplamalarına tabi tutulmuştur. 

Araştırma sonucunda, 5. Sınıf öğretim programında toplam yirmi dokuz, 6. Sınıf öğretim 

programında toplam yirmi dört, 7. Sınıf öğretim programında toplam yirmi beş ve 8. Sınıf öğretim 

programında toplam yirmi sekiz kazanım olduğu görülmüştür. Bu kazanımların bilişsel alan 

boyutundaki toplam sayısı sırasıyla 5. Sınıfta yirmi üç, 6. Sınıfta yirmi iki, 7. Sınıfta yirmi dört ve 8. 

Sınıfta yirmi yedi kazanım olarak tespit edilmiştir. Bilişsel süreç boyutunda yer alan basamaklara göre 

analiz edilen kazanımlardan; 
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 5. Sınıf öğretim programı kazanımlarının % 21, 7’si hatırlama, % 65, 4’ü anlama, % 4, 3’ü 

uygulama, % 4, 3’ ü çözümleme, % 4, 3’ ü değerlendirme basamağında bulunmakta, yaratma 

basamağında kazanım bulunmamaktadır.  

 6. Sınıf öğretim programı kazanımlarının % 36, 3’ ü hatırlama, % 45, 4’ ü anlama, % 4, 5’ i 

uygulama, % 4, 5’ i çözümleme, % 9’ u değerlendirme basamağında bulunmakta, yaratma 

basamağında kazanım bulunmamaktadır.  

 7. Sınıf öğretim programı kazanımlarının % 33, 3’ ü hatırlama, % 45, 8’ i anlama, % 12, 5’ i 

çözümleme, % 8, 3’ ü değerlendirme basam2ağında bulunmakta, uygulama ve yaratma 

basamağında kazanım bulunmamaktadır.  

 8. Sınıf öğretim programı kazanımlarının % 29, 6’ sı hatırlama, % 48, 1’ i anlama, % 7, 4’ ü 

çözümleme, % 14, 8’ i değerlendirme basamağında bulunmakta, uygulama ve yaratma 

basamağında ise kazanım bulunmamaktadır.  

Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenen ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 

kazanımlarının bilişsel süreç boyutunda en fazla ‘’anlama’’ basamağında kazanım bulunduğu tespit 

edilmiştir. İncelenen dört farklı sınıf düzeyindeki kazanımların hiçbirinde ‘’yaratma’’ basamağında 

kazanım olmadığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında programda bilişsel süreç boyutundaki üst 

düzey basamaklarda kazanıma yeteri kadar yer verilmemiş, alt düzey basamaklarda daha fazla 

kazanıma yer verildiği sonucu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenmiş Bloom taksonomisi, bilişsel süreçler, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 

Evaluation Of Learning Outcomes Of Religios Culture And Moral 

Knowledge Lesson According To Reneved Bloom’ S Taxonomy’ S 

Cognitive Process 

Abstract 

The cognitive process dimension of the regenerated Bloom taxonomy is based on the 

constructivist approach aiming at meaningful learning. Accordingly, it is aimed to increase the transfer 

of the learned by answering the questions or How does the student actively participate in the lesson? 

And How does the student learn meaningfully? In this respect, the Religious Culture and Moral 

Knowledge course emphasizes the importance of providing the students with active participation and 

teacher quidance in the learning processi providing the environments where students can explore, 

explore, solve problems, share their solutions and approaches. In addition, it is aimed to provide 

instructional environments suitable for different learning styles that take into account the level of 

development in the program, stimulate the preliminary information in the learning process, and 

realize meaningful learning. In addition, the program aims to teach the basic concepts religion and 

morality, the conceptual foundations of knowledge related to religion and morality and to maket he 

relations between the concepts. Thus, it is aimed that students interpret the religious and moral 

concepts and develop some basic skills (research and inquiry, problem solving, communication etc). 

The program focuses not only on the develpment of students from an angle, but also on the 

development of multi- faceted development. Therefore, in this study, it is aime to examine the gains in 

the curriculum of secondary school religious culture and ethics course according to the steps in the 

cognitive process dimension of the renewed Bloom Taxonomy. The data of the research was obtained 

by document analysis which is one of the qualitative research methods. The results revised Bloom 

Taxonomy of the revised Bloom Taxonomy were evaluated and interpreted according to the levels in 

the cognitive process dimension as well as the findings related to the relationship between them. 

During the interpretation phase, one associate professor and two The instructor’ s opinion the scope 

of the sub- problems of the study. 
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As a result of the research, it is seen that there are a total of twenty- eight and eight grade 

education programs in total twenty- nine and sixth grade curriculum in the 5th grade curriculum. The 

total number of these achievements in cognitive domain size was determined as twenty- three in 

Grade 5, twenty- two in Grade 6 and twenty- seven in Grade 21 and Grade 7. The outcomes analyzed 

in accordance with the steps in the cognitive process dimension; 

 In the 5 th grade curriculum’ s achievements; 21, 7 % recall, 65, 4% comprehension, 

4, 3% application, 4, 3% resolution, 4, 3% evalution but there is no gain in the 

creation step. 

 In the 6 th grade curriculum’ s achievements; 36, 3 % recall, 45, 4% comprehension, 

4, 5% application, 4, 5% resolution, 9 % evalution but there is no gain in the creation 

step. 

 In the 7 th grade curriculum’ s achievements; 33, 3 % recall, 45, 8% comprehension, 

12, 5 % resolution, 8, 3% evalution but there is no gain in the application and 

creation step.  

 In the 8 th grade curriculum’ s achievements; 29, 6 % recall, 48, 1% comprehension, 

7, 4 % resolution, 14, 8% evalution but there is no gain in the application and 

creation step.  

According to the revised Bloom Taxonomy, it is determinedthat the acquisitions of the secondary 

school culture and ethichs knowledge in the cognitive process dimension at the highest level of 

comprehension. There was no again in the ‘’ creation’’ step in any ofthe four different grade level 

achievements examined. In general, there is not enough space in the program in the upper level of 

cognitive process dimension.  

Key Words: Revamped Bloom Taxonomy, Cognitive Processes, Religious Culture and Ethics 

1. Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca bireyler ve toplumlar açısından önemli bir yere sahip olan din ve din 

eğitimiyle ilgili birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yapılan 

faaliyetlerde okul, öğretim programı, öğretmen, öğrenci, veli gibi birçok farklı boyut karşımıza 

çıkmaktadır (Zengin, 2013). Bireylerin çocukluk döneminde alacakları bilimsel temellere dayalı dini 

eğitim ve öğretim ileride çok daha sağlıklı bir dini duygu ve inanç gelişimine katkı sağlayacaktır (Dam, 

2011). Milli Eğitim Bakanlığı’ na (2018) göre öğretim programlarının hazırlanmasında insan gelişiminin 

hayat boyu devam ettiği ve belirli bir dönemde sonlanmadığı ilkesi esas kabul edilmektedir. 

Senemoğlu’ na (2011) göre bireyin, dünyaya geldiği andan itibaren yetişkinlik evresine ve daha 

sonrasına dek akıl yürütmesi, algılaması, yorum yapması, çevreyi ve dünyayı algılaması ve öğrenmesi 

sürecindeki aktif zihinsel gelişimi demek olan bilişsel süreç daima dikkate alınmalıdır. Bu nedenle her 

yaş döneminde bireyin her türlü gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve bunlarla ilgili 

destekleyici önlemler alınarak öğretim programındaki ders kazanımları buna göre düzenlenmelidir. Bu 

anlayışa dayalı olarak, MEB din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının ortaya konulmasında 

ve geliştirilmesinde öğrenci merkezli öğrenme, çoklu zeka, beceri temelli öğrenme gibi yapılandırmacı 

öğrenme modelini destekleyen yaklaşımlar benimsendiğini bildirmektedir (MEB, 2018).  

Bir ders temelinde eğitimin genel amaçlarına ulaşabilmek için birey, konu, toplum ve doğanın 

gereksinimlerini karşılayacak kazanımları içeren kılavuzlar, öğretim planı olarak nitelendirilir. Öğretim 

süreci içerisinde neyin, nasıl yapılacağını içeren, kişiye yani öğrenene dönük ifadeler ise kazanım olarak 

nitelendirilir. Bu sebeple kazanımlar, öğrenilecek konuların ve öğrencilerin yaşayacağı deneyimlerin 

düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde rehber yani yol gösterici olarak görülmektedir (Demirel, 2012). 

Programların hazırlanması aşamasında kazanımlar, program içeriğinin düzenlenmesi, uygulanması ve 

programın değerlendirilmesine yardımcı olacak biçimde hazırlanmalıdır (Zorluoğlu, Şahintürk ve 

Bağrıyanık, 2017). Bümen’ e (2006) göre tutarlı bir eğitim programının elde edilmesi için kazanımlar 

doğru belirlenmeli, öğrencilere belirlendiği şekilde kazandırılmaya çalışılmalı, ölçmelere yol göstermeli 
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ve kazanımlar değerlendirme aşamasında ölçüt olarak kullanılmalıdır. Bu doğrultuda kazanımların 

programlara yol göstermesi amacıyla aşamalı ve standart bir şekilde sunulması ilk kez 1956’ da Bloom 

ve arkadaşları tarafından olmuştur (Krathwohl, 2002). Bloom ve arkadaşları tarafından ortaya konulan 

ve kazanımların sınıflandırılmasını sağlayan bu çalışma ‘’Bloom taksonomisi’’ olarak adlandırılmaktadır. 

Taksonomi, birbirinin önkoşulu olacak şekilde davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, 

somuttan soyuta biçiminde sıralanması olarak adlandırılır (Sönmez, 2007). Bloom’ un söz ettiği üç 

öğrenme türü vardır. Bunlar; bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor öğrenmedir ve bunlar öğrenme 

düzeyleri temele alınarak alt başlıklara ayrılmıştır. Aynı zamanda bu öğrenme türleri arasında 

hiyerarşik bir düzen vardır. Yani öğrenci bir üst basamağa geçmek için bir alttaki basamağı öğrenmiş 

olmalıdır ( Ayvacı ve Türkdoğan, 2010; Taşkıran, 2011). Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna 

bakıldığında bilgi, kavrama ve uygulama alt kategoriler; analiz, sentez ve değerlendirme üst kategoriler 

olarak nitelendirilmektedir (Anderson ve Kratwohl, 2001). Bloom Taksonomisi, hiyerarşik sınıflamanın 

öğrenme alanlarının hepsinde geçerli olmaması, bilgi kategorisinin ise tek boyutlu olması gibi 

nedenlerden dolayı 2001 yılında Anderson, Kratthwohl ve arkadaşları tarafından revize edilmiştir 

(Gezer, Şahin, Öner Sünkür ve Meral, 2014). Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ndeki tasarım; ‘’bilgi 

birikimi boyutu’’ ve ‘’bilişsel süreçler boyutu’’ şeklinde iki boyutlu olarak ele alınmıştır. Bilgi birikimi 

boyutunda; olgusal, kavramsal, işlemsel ve üstbilişsel bilgi şeklinde dört ana başlık yer almaktadır. 

Burada öğrenenein ‘’ne?’’öğreneceği belirtilmektedir (Anderson ve Kratwohl, 2014). Bilişsel süreç 

boyutunda altı kategori yer almaktadır. Bunlar; hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, 

değerlendirme ve yaratma şeklindedir. Bloom Taksonomisi’ nde son basamak olan değerlendirme 

burada yer değiştirmiştir ve yaratma en üst basamak olarak ortaya konmuştur. Bilişsel alanın bilişsel 

süreç boyutu öğrenen kişinin ‘’nasıl?’’ öğreneceğini ortaya koymaktadır. Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi’ nin bilişsel süreç boyutundaki başlıkların içeriği şu şekildedir: 

1- Hatırlama: Uzun süreli bellekte bulunan, konuyla ilişkili bilgilere ulaşılmasıdır. 

2- Anlama: Yazılı, sözlü veya grafikle gösterme şeklinde olabilen, ilgili iletileri kavrama ve onlarla ilgili 

anlam oluşturmaktır. 

3- Uygulama: Ortadaki durumla ilgili işlem yolunu izleme ya da ondan yararlanmaktır.  

4- Çözümleme: Bir materyali parçalara ayırma ve bu parçalarla materyalin bütünü arasında nasıl bir 

ilişkinin olduğunu belirlemektir. 

5- Değerlendirme: Bir ölçüt veya standarda dayalı olarak yargıya ulaşmaktır. 

6- Yaratma: Öğeleri bir araya getirip kendi aralarında yeni ve uyumlu olan yani özgün olan bir ürün 

oluşturmaktır (Anderson ve Kratwohl, 2014). 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi öğretim programlarında yer alan kazanımların bilişsel boyutta 

değerlendirilmesi, ölçme değerlendirme yaparken soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi 

aşamalarında kullanılmaktadır. Alanyazın incelendiğinde Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı 

kazanımlarıyla ilgili Güreşçi (2013), Çekin (2016) ve Durmuş’ un (2017) yaptığı çalışmalar karşımıza 

çıkmaktadır. Çekin (2016), Bloom Taksonomisi’ nin duyuşsal alan boyutunda, Durmuş (2017) ise Bloom 

Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ni birlikte incelediği bir çalışma hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu çalışmamız ise Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı 5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

kazanımlarının bilişsel boyut açısından incelenmesiyle ilgili olduğundan Yenilenmiş Bloom Taksonomisi 

incelemelerinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan ve şu an 

kullanılmakta olan ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarındaki 

kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre bilişsel süreç boyutu açısından incelenmesidir. Bu 

çalışma din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom 

taksonomisinin hangi bilişsel boyut düzeyine uygun olduğunun belirlenmesi açısından önemli 

görülmektedir.   
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Belirlenen amaç doğrultusunda’’ Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları 

yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel boyut düzeyine göre nasıl bir dağılım göstermedir?’’ sorusuna 

ve aşağıda belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır. 

1- Ortaokul 5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2- Ortaokul 6. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir? 

3- Ortaokul 7. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4- Ortaokul 8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Yöntemi  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırılması istenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı olan materyallerin bazı ölçütlere sahip olma 

derecesine göre incelenmesi, doküman inceleme olarak nitelendirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2014).  

2.2. Araştırmanın Veri Kaynağı 

Araştırmanın veri kaynağını 2018 yılı MEB Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı 5, 6 

,7 ve 8. Sınıf düzeyindeki 106 kazanım oluşturmaktadır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verilerini MEB’ in 2018 yılında yayınladığı ve şu an kullanılmakta olan ortaokul 5, 6, 7 

ve 8. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında yer alan 106 kazanım 

oluşturmaktadır. Kazanımların incelenmesi aşamasında bir araştırmacı ile üç uzman alan yazında yer 

alan araştırmaları incelemişlerdir. Araştırmacı ve uzmanlar, araştırmada kullanılan 106 kazanımın hangi 

bilişsel süreç boyutunda olduğunu Anderson ve Kratwohl’ un (2014) geliştirmiş olduğu iki boyutlu 

tabloya göre ortak karara dayalı olarak ortaya koymuşlar ve çalışma bu şekilde sınıflandırılmıştır. 

Kazanımların frekans ve yüzde değerleri bir tablo şeklinde sunulmuştur. 5, 6, 7 ve 8. sınıf  Din kültürü 

ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili her sınıf seviyesine göre birer tane örnek eklenmiştir. Ek 

kısmına ise tüm sınıf seviyelerinin kazanımları EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 şeklinde hazırlanmış ve ayrı ayrı 

her bir kazanımın bilişsel süreç boyutu karşısına yazılmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ndeki bilişsel süreç basamaklarına göre incelenen Din kültürü ve 

ahlak bilgisi dersi kazanımlarının ünite adı ve sınıf seviyelerine göre dağılımları aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir.  

 

 

 

Tablo 1. 

5. Sınıf  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite ve Kazanımları. 

Ünite Ünite Adı             Kazanım 

Sayısı 

1 Allah İnancı 8 

2 Ramazan ve Oruç 5 
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Ünite Ünite Adı             Kazanım 

Sayısı 

3 Adap ve Nezaket 6 

4 Hz. Muhammed ve 
Aile   Hayatı 

5 

5 Çevremizde Dinin 
İzleri 

5 

Toplam   29 

          MEB, (2018). 

Tablo 2. 

6. Sınıf  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite ve Kazanımları. 

Ünite  Ünite Adı             Kazanım 

Sayısı 

1 Peygamberler ve 
İlahi Kitap İnancı 

7 

2 Namaz 5 

3 Zararlı Alışkanlıklar 6 

4 Hz. Muhammed’ in 
Hayatı 

4 

5 Temel Değerlerimiz 2 

Toplam   24 

          MEB, (2018). 

Tablo 3. 

7. Sınıf  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite ve Kazanımları. 

Ünite  Ünite Adı             Kazanım 

Sayısı 

1 Melek ve Ahiret 
İnancı 

7 

2 Hac ve Kurban  6 

3 Ahlaki Davranışlar 5 

4 Allah’ ın Kulu ve 
Elçisi Hz. Muhammed 

3 

5 İslam Düşüncesinde 
Yorumlar 

4 

Toplam   25 

          MEB, (2018). 

Tablo 4. 

 8. Sınıf  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite ve Kazanımları. 
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Ünite  Ünite Adı             Kazanım 

Sayısı 

1 Kader İnancı 6 

2 Zekat ve Sadaka  5 

3 Din ve Hayat 4 

4 Hz. Muhammed’ in 
Örnekliği 

9 

5 Kur’ an- I Kerim ve 
Özellikleri 

4 

Toplam   28 

          MEB, (2018). 

Verilen tablolara göre dört sınıf seviyesinde Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim 

programında toplam 106 kazanım bulunmaktadır. 106 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımının % 

27, 35’ ini 5. sınıf, % 22, 64’ ünü 6. sınıf, % 23, 58’ ini 7. sınıf, % 26, 41’ ini 8. sınıf ders kazanımları 

oluşturmaktadır. 

1- ‘’Ortaokul 5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları 

yenilenmiş bloom taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım 

göstermektedir?’’alt problemine ilişkin bulgular: 

Tablo 5. 

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ndeki 

Bilişsel Alan Seviyesi Frekans ve Yüzde Tablosu. 

Kazanımların Bilişsel Seviyesi Kazanım Sayısı/f Yüzde/% 

Hatırlamak 5 21,7 

Anlama 15 65,4 

Uygulama 1 4,3 

Çözümleme 1 4,3 

Değerlenirme 1 4,3 

Yaratma - - 

Toplam  23 100 

Tablo 5’ de 5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisi’ ndeki bilişsel alan seviyesi frekans ve yüzde değerleri belirtilmiştir. 5. Sınıf din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretim programı ders kazanımlarının toplamının tablo 1’ e göre 29 tane olduğu 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda incelenen bilişsel alan boyutunda tablo 5’ e göre toplam 23 

kazanım olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel alan boyutu kazanımları incelendiğinde kazanımlardan beş 

tanesinin ‘’ hatırlamak’’ basamağında olduğu görülmektedir. Bunun tablo 5’ deki kazanımlar içindeki 

oranı % 21, 7’ dir. Bilişsel alan boyutu kazanımlarından on beş tanesinin ‘’anlama’’ basamağında olduğu 

görülmekte ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 65, 4’ dür. ‘’Uygulama’’ basamağındaki kazanımlar 

bir tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 4, 3’ dür. ‘’ Çözümleme’’ basamağındaki kazanımlar bir 

tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 4, 3’ dür. ‘’ Değerlendirme’’ basamağındaki kazanımlar bir 

tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 4, 3’ dür. Ancak ‘’yaratma’’ düzeyinde hiç kazanım 

bulunmamaktadır. Bu durumda en fazla kazanım ‘’anlama’’ düzeyinde yer almaktadır. 

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki bilişsel 

alan boyutuna göre örnekleri şu şekildedir: 
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 ‘’ İhlas suresini okur, anlamını söyler’’ kazanımı ‘’hatırlamak’’ basamağı, 

 ‘’ Hz. Davud’ un hayatını özetler’’ kazanımı ‘’anlama’’ basamağı, 

 ‘’ Mimarimizde yer alan dini motifleri inceler’’ kazanımı ‘’uygulama’’ basamağı, 

 ‘’Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar’’ kazanımı ‘’çözümleme’’ basamağı, 

 ‘’ Hz. Muhammed’ in aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir’’ kazanımı ‘’ değerlendirme’’ 

basamağında bulunmaktadır. 

2-‘’Ortaokul 6. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş 

bloom taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir?’’ alt 

problemine ilişkin bulgular: 

Tablo 6. 

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ndeki 

Bilişsel Alan Seviyesi Frekans ve Yüzde Tablosu. 

Kazanımların Bilişsel Seviyesi Kazanım Sayısı/f Yüzde/% 

Hatırlamak 8 36, 3 

Anlama 10 45, 4 

Uygulama 1 4, 5 

Çözümleme 1 4, 5 

Değerlenirme 2 9 

Yaratma - - 

Toplam  22 100 

 

Tablo 6’ da 6. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisi’ ndeki bilişsel alan seviyesi frekans ve yüzde değerleri belirtilmiştir. 6. Sınıf din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretim programı ders kazanımlarının toplamının tablo 2’ ye göre 24 tane olduğu 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda incelenen bilişsel alan boyutunda tablo 6’ ya göre toplam 22 

kazanım olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel alan boyutu kazanımları incelendiğinde kazanımlardan sekiz 

tanesinin ‘’ hatırlamak’’ basamağında olduğu görülmektedir. Bunun tablo 6’ daki kazanımlar içindeki 

oranı % 36, 3’ dür. Bilişsel alan boyutu kazanımlarından on tanesinin ‘’anlama’’ basamağında olduğu 

görülmekte ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 45, 4’ dür. ‘’ Uygulama’’ basamağındaki kazanımlar 

bir tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 4, 5’ dir. ‘’ Çözümleme’’ basamağındaki kazanımlar bir 

tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 4, 5’ tir. ‘’ Değerlendirme’’ basamağındaki kazanımlar iki 

tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 9’ dur. Ancak ‘’yaratma’’ düzeyinde hiç kazanım 

bulunmamaktadır. Bu durumda en fazla kazanım ‘’anlama’’ düzeyinde yer almaktadır. 

6. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki bilişsel 

alan boyutuna göre örnekleri şu şekildedir: 

 ‘’ Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar’’ kazanımı ‘’hatırlamak’’ basamağı, 

 ‘’ Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder’’ kazanımı ‘’anlama’’ basamağı, 

 ‘’ Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır’’ kazanımı ‘’uygulama’’ basamağı, 

 ‘’ Medine’ ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler’’ kazanımı ‘’çözümleme’’ basamağı, 

  ‘’ Hz. Muhammed’ in davetinin Mekke dönemini değerlendirir’’ kazanımı ‘’ değerlendirme’’ 

basamağında bulunmaktadır. 
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3- ‘’Ortaokul 7. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş 

Bloom taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir?’’ alt 

problemine ilişkin bulgular: 

Tablo 7. 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ndeki 

Bilişsel Alan Seviyesi Frekans ve Yüzde Tablosu. 

Kazanımların Bilişsel Seviyesi Kazanım Sayısı/f Yüzde/% 

Hatırlamak 8 33, 3 

Anlama 11 45, 8 

Uygulama - - 

Çözümleme 3 12, 5 

Değerlenirme 2 8, 3 

Yaratma - - 

Toplam  24 100 

Tablo 7’ de 7. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisi’ ndeki bilişsel alan seviyesi frekans ve yüzde değerleri belirtilmiştir. 7. Sınıf din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretim programı ders kazanımlarının toplamının tablo 3’ ye göre 25 tane olduğu 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda incelenen bilişsel alan boyutunda tablo 7’ ye göre toplam 24 

kazanım olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel alan boyutu kazanımları incelendiğinde kazanımlardan sekiz 

tanesinin ‘’ hatırlamak’’ basamağında olduğu görülmektedir. Bunun tablo 7’ deki kazanımlar içindeki 

oranı % 33, 3’ dür. Bilişsel alan boyutu kazanımlarından on bir tanesinin ‘’anlama’’ basamağında olduğu 

görülmekte ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 45, 8’ dir. ‘’ Çözümleme’’ basamağındaki kazanımlar 

üç tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 12, 5’ dir. ‘’ Değerlendirme’’ basamağındaki kazanımlar 

iki tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 8,3’ dür. Ancak ‘’uygulama’’ ve ‘’yaratma’’ düzeyinde hiç 

kazanım bulunmamaktadır. Bu durumda en fazla kazanım ‘’anlama’’ düzeyinde yer almaktadır. 

7. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki 

bilişsel alan boyutuna göre örnekleri şu şekildedir: 

 ‘’ Hz. İsa’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır’’ kazanımı ‘’hatırlamak’’ basamağı, 

 ‘’ Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar’’ kazanımı ‘’anlama’’ 

basamağı, 

  ‘’ Varlıklar alemini özelliklerine göre ayırt eder’’ kazanımı ‘’çözümleme’’ basamağı, 

  ‘’ Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki tutum ve davranışlarına olan katkısını 

değerlendirir’’ kazanımı ‘’ değerlendirme’’ basamağında bulunmaktadır. 

4- ‘’Ortaokul 8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımları yenilenmiş 

Bloom taksonomisine göre bilişsel alan boyutunda nasıl bir dağılım göstermektedir?’’ alt 

problemine ilişkin bulgular: 

Tablo 7. 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ ndeki 

Bilişsel Alan Seviyesi Frekans ve Yüzde Tablosu. 

Kazanımların Bilişsel Seviyesi Kazanım Sayısı/f Yüzde/% 

Hatırlamak 8 29, 6 
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Kazanımların Bilişsel Seviyesi Kazanım Sayısı/f Yüzde/% 

Anlama 13 48, 1 

Uygulama - - 

Çözümleme 2 7, 4 

Değerlenirme 4 14, 8 

Yaratma - - 

Toplam  27 100 

Tablo 8’ de 8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisi’ ndeki bilişsel alan seviyesi frekans ve yüzde değerleri belirtilmiştir. 8. Sınıf din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretim programı ders kazanımlarının toplamının tablo 4’ e göre 28 tane olduğu 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda incelenen bilişsel alan boyutunda tablo 8’ e göre toplam 27 

kazanım olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel alan boyutu kazanımları incelendiğinde kazanımlardan sekiz 

tanesinin ‘’ hatırlamak’’ basamağında olduğu görülmektedir. Bunun tablo 8’ deki kazanımlar içindeki 

oranı % 29, 6’ dır. Bilişsel alan boyutu kazanımlarından on üç tanesinin ‘’anlama’’ basamağında olduğu 

görülmekte ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 48, 1’ dir. ‘’ Çözümleme’’ basamağındaki kazanımlar 

iki tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 7,4’ dür. ‘’ Değerlendirme’’ basamağındaki kazanımlar 

dört tane ve bunun kazanımlar içindeki oranı % 14, 8’ dir. Ancak ‘’uygulama’’ ve ‘’yaratma’’ düzeyinde 

hiç kazanım bulunmamaktadır. Bu durumda en fazla kazanım ‘’anlama’’ düzeyinde yer almaktadır 

8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisindeki bilişsel alan boyutuna göre örnekleri şu şekildedir: 

 ‘’ Hz. Musa’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır’’ kazanımı ‘’hatırlamak’’ basamağı, 

 ‘’ İslam’ ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında 

yorumlar’’ kazanımı ‘’anlama’’ basamağı, 

  ‘’ İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve 

hedefleri analiz eder’’ kazanımı ‘’çözümleme’’ basamağı, 

  ‘’ Kur’an-ı Kerim’ in temel özelliklerini değerlendirir‘’ değerlendirme’’ basamağında 

bulunmaktadır. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında yer alan  

kazanımlar, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ nin bilişsel süreç boyutuna göre incelenmiş ve ortaya çıkan 

sonuca göre şu değerlendirmelerde bulunulmuştur: 

İncelenen toplam 106 kazanımın 29 tanesini 5. sınıf, 24 tanesini 6. sınıf, 25 tanesini 7. Sınıf , 28 

tanesini ise 8. Sınıf ders kazanımları oluşturmuştur. Bu kazanımlardan ise bilişsel süreç boyutunda 

bulunan toplam kazanım sayısı 5. sınıflarda 23, 6. sınıflarda 22, 7. sınıflarda 24 ve 8. sınıflarda 27’ dir.  

5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında bulunan kazanımların 15 tanesinin 

‘’anlama’’ boyutunda olduğu tespit edilmiş ve bu durum dağılımın özellikle bir noktada toplandığını 

ortaya koymaktadır. Alt düzey bilişsel süreçlerden olan hatırlama, anlama, uygulama basamaklarında 

toplam 21 kazanımın bulunması, üst düzey bilişsel süreçler olan çözümleme, değerlendirme ve 

yaratma basamaklarında 2 kazanımın olması bunlara çok az yer verildiğini ortaya koymaktadır.  

6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında bulunan toplam 22 kazanımın 10 

tanesinin ‘’anlama’’, 8 tanesinin ‘’hatırlama’’ basamağında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kazanımların 

18 tanesinin alt düzey bilişsel süreçlerden oluşurken geriye kalan sadece 3 kazanım üst düzey bilişsel 

süreçlerden oluşmaktadır. Bu şekilde incelendiğinde ‘’yaratma’’ basamağında hiçbir kazanım 

bulunmadığı görülmüştür. Şunu unutmamak gerekir ki öğrencilere üst düzey bilişsel beceriler 

kazandırılmak isteniyorsa öğretim programlarında yer alan kazanımların da üst düzey bilişsel 

kategorilere göre hazırlanması gerekmektedir (Aydın ve Yılmaz, 2010). 
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7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında bulunan toplam 24 kazanımın 11 

tanesinin ‘’anlama’’, 8 tanesinin ‘’hatırlama’’ basamağında yer aldığı tespit edilmiştir. 5. ve 6. Sınıf 

öğretim programlarında olduğu gibi burada da yoğunluk alt düzey bilişsel süreçlere verilmiş ve üst 

düzey bilişsel süreçlerden sadece 5 kazanım olduğu tespit edilmiştir. ‘’Uygulama’’ ve  üst düzey bilişsel 

basamaklardan olan ‘’ yaratma’’ basamağında hiçbir kazanımın olmadığı tespit edilmiştir.  

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında bulunan toplam 27 kazanımın 13 

tanesinin ‘’anlama’’, 8 tanesinin ‘’hatırlama’’ basamağında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 21 

kazanımın alt düzey bilişsel basamaklardan oluştuğu, geriye kalan 6 kazanımın ise üst düzey bilişsel 

basamaklardan oluştuğu ortaya konmuştur. 8. Sınıf öğretim programı ders kazanımlarda ‘’uygulama’’ 

basamağında ve 5. 6. ve 7. Sınıf ders kazanımlarında oluğu gibi ‘’yaratma’’ basamağında kazanıma yer 

verilmediği tespit edilmiştir. Tüm sınıf seviyelerindeki kazanımlara bakıldığında en fazla alt düzey 

bilişsel süreçlerden olan ‘’anlama’’ basamağında kazanımlara yer verildiği görülmüştür. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programında öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, 

problem çözüp, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşabilecekleri ortamların sağlanmasının ne kadar önemli 

oluğu vurgulanmıştır. Din ve ahlak ile ilgili temel kavramların öğretilmesi, bu bilgilerin kavramsal 

temellerinin oluşturulması ve kavramlar arası ilişkilendirilme yapılabilmesi hedeflenmiştir. Tüm 

bunların ise öğrencilerde dini ve ahlaki kavramları yorumlama ve araştırma, sorgulama, problem 

çözme, iletişim kurma gibi bazı temel becerileri geliştirmesi amaçlanmıştır (MEB, 2018). Program 

kazanımları incelendiğinde öğrenene üst düzey düşünme becerilerini temel alan bir yaklaşıma çok fazla 

yer verilmediği görülmektedir. MEB 2017 yılında tüm programlarda güncelleme yapmıştır. Yapılan bu 

güncellemeler içerisinde Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı da yer almaktadır. 

Yenilenen bu programlar 2018- 2019 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Yenilenen 

programdan beklenen üst düzey düşünme becerilerini kullanmaya yönelik olan kazanımlara 

(çözümleme, değerlendirme, yaratma) da ağırlık yer vermesi yönündeyken yapılan bu araştırmada 

kazanımların daha çok alt düzey bilişsel becerilerin (hatırlama, anlama, uygulama) kullanımına yönelik 

olduğu görülmektedir. Bireyler anlamadan daha fazlasına ihtiyaç duymakta ve anladıklarını 

kullanmalarına gereksinim duymaktadırlar. MEB yapılacak izleme ve değerlendirmeler sonucunda 

gerekli güncellemeleri yaptığında özellikle üst düzey bilişsel becerilerin kazanılmasına yönelik olarak 

programda çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamaklarında daha fazla kazanıma yer 

vermelidir. Programlardaki kazanımlar öğrencilerin öğrendiklerini yaşamlarında kullanmalarına ve 

problemle karşılaştıklarında etkili şekilde çözebilmelerine imkan sağlayacak biçimde geliştirilmelidir. 

Genel olarak bakıldığında programda bilişsel süreç boyutundaki üst düzey kategorilere yeteri kadar yer 

verilmemiş, alt düzey kategorilere daha fazla yer verilmiştir. Öğretim programındaki hedeflenen 

amaçlara uygunluğu açısından bakılarak eksiklikler ortaya konulmuştur. Araştırma sonucuna bakılarak 

din öğretiminde öğretim programı hazırlanırken her ünitede üst düzey bilişsel beceriler (çözümleme, 

değerlendirme, yaratma)  kazandırılacak şekilde düzenlemeye gidilmesi önerilmektedir. 
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EK-1  

Kazanımlar 

 

Bilişsel Süreç Boyutu 

K.5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ ın varlığı ve 

birliği arasında ilişki kurar.  

Çözümleme  

K.5.1.2. Allah’ ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.  Anlama 

K.5.1.3. Allah’ ın Rahman ve Rahim isimlerinin 

yansımalarına örnekler verir. 

Anlama 

K.5.1.4. Allah’ ın her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün 

ve her şeye gücü yettiğinin farkında olur.  

Anlama 

K.5.1.5. Allah’ a imanın, insan davranışlarına etkisini fark 

eder.  

Anlama 
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K.5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. Anlama 

K.5.1.7. Hz. İbrahim’ in tevhide davetini özetler.  Anlama 

K.5.1.8. İhlas suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. Anlama 

K.5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle 

açıklar. 

Çözümleme 

K.5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili örnekleri 

tanır. 

Hatırlama 

K.5.2.4. Hz. Davut’ un hayatını özetler.  Anlama 

K.5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.  Hatırlama 

K.5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.5.4.1. Hz. Muhammed’ in Hz. Hatice ile evlilik sürecini 

özetler.  

Anlama 

K.5.4.2. Hz. Muhammed’ in aile içi iletişimine örnekler 

verir.  

Anlama 

K.5.4.3. Hz. Muhammed’ in aile fertlerinin güzel 

davranışlarını değerlendirir. 

Değerlendirme 

K.5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.  Hatırlama 

K.5.5.1. Mimarimizde yer alan dini motifleri inceler.  

K.5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.  Anlama 

K.5.5.4. Örf ve adetlerimizde yer alan dini unsurları fark 

eder. 

Anlama 

K.5.5.5. Hz. Süleyman’ ın hayatını özetler.  Anlama 

 

EK- 2  

Kazanımlar 

 

Bilişsel Süreç Boyutu 

K.6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını 

tanımlar.  

Hatırlama 

K.6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.  Anlama 

K.6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler 

olduğunu fark eder. 

Anlama 

K.6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını özetler. Anlama 

K.6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri 

eşleştirir. 

Anlama 

K.6.1.6. Hz. Adem’ in hayatını ana hatlarıyla özetler. Anlama 

K.6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.6.2.1. İslam’ da namaz ibadetinin önemini, ayet ve 

hadislerden örneklerle açıklar.  

Anlama 

K.6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. Anlama 

K.6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.  Anlama 

K.6.2.4. Hz. Zekeriyya’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır.  

K.6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 
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K.6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet 

ve hadislerden örnekler verir.  

Anlama 

K.6.3.5. Hz. Yahya’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.6.4.1. Hz. Muhammed’ in davetinin Mekke dönemini 

değerlendirir. 

Değerlendirme 

K.6.4.3. Hz. Muhammed’ in davetinin Medine dönemini 

değerlendirir. 

Değerlendirme 

K.6.4.4. Nasr suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark 

eder. 

Hatırlama 

K.6.5.2. Dini bayramların ve önemli gün ve gecelerin 

toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar. 

Anlama 

 

EK- 3  

Kazanımlar 

 

Bilişsel Süreç Boyutu 

K.7.1.1. Varlıklar alemini özelliklerine göre ayırt eder. Çözümleme 

K.7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre 

sınıflandırır. 

Uygulama 

K.7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi 

yorumlar. 

Anlama 

K.7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Anlama 

K.7.1.5. Allah’ ın adil, merhametli, affedici olması ile ahiret 

hayatı arasında ilişki kurar. 

Anlama 

K.7.1.6. Hz. İsa’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.7.1.7. Nas suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.7.2.1. İslam’ da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler 

ışığında yorumlar. 

Anlama 

K.7.2.2. Haccın yapılışını özetler. Anlama 

K.7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar. Anlama 

K.7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ ın yardımlaşma ve 

dayanışmaya verdiği önem açısından 

değerlendirir.  

Değerlendirme 

K.7.2.5. Hz. İsmail’ in hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.7.2.6. En’ am suresi 162. Ayeti okur, anlamını söyler.  Hatırlama 

K.7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle 

açıklar. 

Anlama 

K.7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların 

ahlaki tutum ve davranışlarına olan katkısını 

değerlendirir. 

Değerlendirme 

K.7.3.4. Hz. Salih’ in hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.7.4.1. Hz. Muhammed’ in insani yönünü ayetlerden 

hareketle yorumlar. 

Anlama 
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K.7.4.2. Hz. Muhammed’ in peygamberlik yönüyle ilgili 

özelliklerini ayırt eder. 

Anlama 

K.7.4.3. Kafirun suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına 

varır.  

Anlama 

K.7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini 

sınıflandırır. 

 Hatırlama 

K.7.5.3. Kültürümüzde etkili olan tasavvufi yorumları ayırt 

eder. 

Çözümleme 

K.7.5.4. Alevilik- Bektaşilikle ilgili temel kavram ve 

erkanları açıklar. 

Anlama 

 

EK- 4  

Kazanımlar 

 

Bilişsel Süreç Boyutu 

K.8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.  Anlama 

K.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader 

arasında ilişki kurar. 

Değerlendirme 

K.8.1.3. Kader ve kaza ile ilgili kavramları analiz eder. Çözümleme 

K.8.1.5. Hz. Musa’ nın hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.8.1.6. Ayet-el Kürsi’ yi okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.8.2.1. İslam’ ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği 

önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 

Anlama 

K.8.2.2. Zekat ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle 

açıklar. 

Anlama 

K.8.2.3. Zekat, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal 

önemini fark eder. 

Anlama 

K.8.2.4. Hz. Şuayp’ ın hayatını ana hatlarıyla tanır. Hatırlama 

K.8.2.5. Maun suresini okur, anlamını söyler.  Hatırlama 

K.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. Anlama 

K.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din 

emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri 

analiz eder.  

Çözümleme 

K.8.3.3. Hz. Yusuf’ un örnek hayatından ilkeler çıkarır.  Hatırlama 

K.8.3.1. Asr suresini okur, anlamını söyler.  Hatırlama 

K.8.4.1. Hz. Muhammed’ in doğruluğu ve güvenilir kişiliği 

ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 

Değerlendirme 

K.8.4.3. Hz. Muhammed’ in istişareye verdiği önemi ortaya 

koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla 

ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Değerlendirme 

K.8.4.4. Hz. Muhammed’ in cesaret ve kararlılığını örnek 

olaylarla açıklar. 

Anlama 

K.8.4.5. Hz. Muhammed’ in hakkı gözetmedeki 

hassasiyetine örnekler verir. 

Anlama 
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K.8.4.6. Hz. Muhammed’ in insanlara değeri örneklerle 

açıklar. 

Anlama 

K.8.4.7. Hz. Muhammed’ in örnek davranışlarının 

toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 

Değerlendirme 

K.8.4.8. Hz. Muhammed’ in hikmetli söz ve davranışlarıyla 

iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder. 

Anlama 

K.8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler. Hatırlama 

K.8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. Hatırlama 

K.8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’ an’ ın ana konularını 

sınıflandırır. 

Anlama 

K.8.5.3. Kur’ an’ ı Kerim’ in temel özelliklerini değerlendirir. Değerlendirme 

K.8.5.4. Hz. Nuh’ un tevhide davetini özetler. Anlama 
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Öz 

 Bilimsel araştırmalarda farklı katılımcıların araştırma süreçlerinde yer alması konuyla ilgisi olan 
farklı kişilerin görüşlerini, tutumlarını ve inançlarını da ortaya koyması açısından objektiflik adına 
önemlidir. Bundan yola çıkarak bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi, lisans programlarını öğretmen 
adaylarının bakış açıları ile değerlendirmektir. Araştırma betimsel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir 
araştırmadır. Araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 246 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği (ÖEPDÖ) kullanılmıştır. Veri analizi 
süreçlerinde çeşitli betimsel istatistikler ile birlikte parametrik testlerden olan İlişkisiz Örneklemler İçin t 
Testi ve İlişkisiz Örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. İlgili 
testler sonucunda cinsiyet değişkeni adına anlamlı bir farklılaşma görülmezken sınıf değişkeni ve bölüm 
değişkeni adına ölçeğin bazı boyutlarında anlamlı farklılaşmalar görülmüştür. Sonuç olarak öğretmen 
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adayları çeşitli değişkenler açısından farklılıklar olsa da öğrenim gördükleri öğretmen eğitimi 
programlarının orta düzeyde yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu durum öğretmen eğitimi 
programlarında çeşitli geliştirme ve iyileştirmelerin gereğine dikkat çekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, program yeterlikleri, program değerlendirme. 

 

Abstract 

 The inclusion of different participants in scientific research processes is important in terms of 
objectivity since this kind of application reflects the views, attitudes and beliefs of different people who 
are related to the subject. Based on this situation the aim of this study is to evaluate the undergraduate 
programs of Faculty of Education with the perspectives of teacher candidates. The research is a 
quantitative study using descriptive survey model. The research data was collected through Teacher 
Training Curriculum Evaluation Scale (TTCES) from 246 teacher candidates studying in the 3rd and 4th 

grades in Akdeniz University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year. In the data analysis 
process, several descriptive statistics were used together with parametric tests such as Independent 
Samples t-test and One-Way ANOVA. According to related tests, there was no significant difference in 
terms of gender variable, but there were significant differences in some dimensions of the scale on 
behalf of class and department variables. As a result, although teacher candidates’ beliefs differ in terms 
of various variables, they believe that their teacher education programs are moderately sufficient. This 
draws attention to the need for various improvements and developments in teacher education 
programs. 

Keywords: Teacher training, program competencies, curriculum evaluation. 

 

Giriş 

Bilimsel araştırmalarda farklı katılımcıların araştırma süreçlerinde yer alması konuyla ilgisi olan 
farklı kişilerin görüşlerini, tutumlarını ve inançlarını da ortaya koyması açısından objektiflik adına 
önemlidir. Bu da yapılan araştırmalarda kullanılan farklı veri toplama araçları ile mümkündür. Özellikle 
sosyal bilimlerde üçgenleme olarak adlandırılan birden fazla veri toplama aracının kullanıldığı çalışmalar 
insan karakterinin zenginliğini ve karmaşıklığını ortaya koymak adına değerli görülmektedir (Cohen, vd., 
2007). Program değerlendirme araştırmalarında da bu durumun üzerinde durulmuş, çeşitli görüşler 
ortaya atılmış ve farklı yaklaşım ve modellerde katılımcı odaklılığına ve veri çeşitliliğine dikkat çekilmiştir.   

Başta Stake olmak üzere farklı bilim insanları program değerlendirmede birey yani katılımcı öğesine 
daha fazla önem verilmesi gerektiğini, böylece programın farklı bakış açıları ile daha etkin bir biçimde 
değerlendirilebileceğini savunmuşlardır (Fitzpatrick, vd., 2011; Yüksel ve Sağlam, 2014). Stufflebeam ve 
Alkin gibi sistem odaklı program değerlendirmeyi savunan bilim insanları program değerlendirmede 
program uzmanları, değerlendiriciler, araştırmacılar, geliştiriciler, politikacılar, liderler, yöneticiler, 
komiteler ve çalışma grupları gibi geniş kitlelere hitap eden modeller geliştirmişlerdir. (Stufflebeam ve 
Coryn, 2014). Bunun yanında Eisner, hümanist bir değerlendirme modeli olarak bilinen uzman odaklı bir 
model önermiştir. İnsan faktörüne önem veren Eğitsel Eleştiri ve Uzmanlık Modelinin temel özelliği 
programların bir sonucu olarak eğitim hayatının zengin bir tanımını üretmektir (Eisner, 2002; Ornstein 
ve Hunkins, 2018). Parlett ve Hamilton da program değerlendirmede yönetim, öğrenci ve öğretmenler 
gibi farklı paydaşların programa katılım düzeylerini ortaya koymaya çalışır (Parlett ve Hamilton, 1972). 
Ayrıca Türkiye’de Demirel tarafından geliştirilen ve programı iki boyutta değerlendiren Analitik Program 
Değerlendirme Modelinin program analizi boyutunun yanında paydaş görüşleri olarak adlandırılan ikinci 
boyutunda alan ve program uzmanlarından başlayarak sivil toplum örgütlerine kadar uzanan geniş bir 
paydaş kitlesinin görüşleri söz konusudur (Demirel, 2014). Program değerlendirmede öğretmen, öğrenci, 
yönetici, uzman vb. farklı paydaşların görüşlerine önem veren bu yaklaşım ve modeller öznel, nesnel, 
nitel ve nicel farklı birçok veri toplama süreçlerine olanak tanımaları ve insan faktörüne vurgu yapmaları 
sebebiyle tercih edilmektedir (Fitzpatrick, vd., 2011; Yüksel ve Sağlam, 2014). İlgili literatür 
incelendiğinde Türkiye’de de bu yaklaşım ve modellerin kullanıldığı birçok program değerlendirme 
çalışmasını görmek mümkündür fakat öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme söz konusu 
olduğunda bu çalışmaların yeterli olup olmadığı tartışmaya açıktır. 

Türkiye’de Öğretmen Eğitim Programları ve Bu Programların Değerlendirilmesi 
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Akyüz (2008) Türkiye’de çağdaş anlamda öğretmen eğitiminin temellerinin 1848 yılı 
Darülmuallimîn’in açılışına kadar dayandığını ifade etmiştir. O zamandan günümüze öğretmen eğitim 
sistemi çeşitli kurumsal ve yapısal değişiklikler geçirmiştir. Geçmişte Köy Enstitüleri, Yüksek Öğretmen 
Okulları, Eğitim Enstitüleri gibi kurumlar öğretmen eğitimi konusundan sorumlu olmuşlardır (Yılman, 
2006; Okçabol, 2005). Bu sorumluluk 1982 yılından itibaren Eğitim Fakültelerine bırakılmıştır (Ergün, 
1987; Kilimci, 2011). Öğretmen eğitimi konusunun üniversitelere devredilmesinin ardından eğitim 
fakültesi programlarında 1997, 2006 ve 2018 yıllarında bazı güncelleme ve düzenlemeler yapılmış, bu 
düzenlemelerde zorunlu eğitim süresindeki artışlar ve eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi konularındaki 
değişimler gerekçe olarak gösterilmiştir (YÖK, 2018).  

İlgili literatür incelendiğinde öğretmen eğitimi programlarının değerlendirildiği çeşitli çalışmalar 
görmek mümkündür. Programların planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde 
program uzmanları, yöneticiler ve öğretmenler gibi programların tasarlayıcısı ve uygulayıcısı olan 
kişilerin görüş ve değerlendirmeleri önemli olsa da programın en temel girdilerinden olan öğrencilerin 
bu programları nasıl değerlendirdikleri de önemlidir. Türkiye’de son yıllarda yapılan çeşitli program 
değerlendirme çalışmalarında bu durum daha fazla dikkate alınmaya ve öğrenciler programın paydaşları 
olarak değerlendirme süreçlerinde yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda özellikle öğretmen eğitimi 
programlarını değerlendiren çalışmaların sayısı artmakta ve lisans düzeyinde öğrenim gören yetişkin 
bireylerin program değerlendirme süreçlerine katılması bu tür çalışmalarda veri çeşitliliğini 
sağlamaktadır. Özellikle herhangi bir program değerlendirme yaklaşım ve modeline dayanan 
araştırmalar incelendiğinde bu durum daha açık bir biçimde görülmektedir. Akdoğdu (2016) sınıf 
öğretmenliği lisans programlarını değerlendirdiği çalışmasında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 
Değerlendirme Ölçeğini kullanarak 354 öğretmen adayının program değerlendirme sürecinde yer 
almasını sağlamıştır. Kuzu (2015) öğretim ilke ve yöntemleri öğretim programını değerlendirdiği 
çalışmasında 300 öğretmen adayından Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlik Ölçeği ile veri 
toplamıştır. Farklı araştırmacılar öğretmenlik uygulaması dersi öğretim programını değerlendirmek için 
2000’den fazla öğretmen adayından ölçek ve anketler yolu ile veriler toplamıştır (Aslan, 2015; Yeşilyurt, 
2010). Bu çalışmaların yanında öğretmen eğitimi programlarını değerlendirmeyi amaçlayan veya 
öğretmen adaylarından farklı veri toplama araçlarıyla program değerlendirme çalışmalarında verilerin 
toplandığı araştırmalar da vardır (Kumral, 2010; Tekmen, 2012; Caner, 2018). Fakat bu çalışmalarda yer 
alan öğretmen adaylarının sayısı toplamda 50’ye ulaşmamaktadır. Bu durum hem sayıca daha fazla kişiye 
ulaşmaya olanak tanıması hem de geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olması adına program 
değerlendirme araştırmalarında ölçeklerin önemini göstermektedir. Bu araştırma öğretmen eğitimi 
programlarında önemli rolü olan öğretmen adaylarının geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı ile ilgili 
programların değerIendirmesi süreçlerinde kendilerine yer bulmalarına olanak tanıdığı için önem arz 
etmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi, lisans programlarını öğretmen adaylarının bakış açıları ile 
değerlendirmektir. Bu temel amaca uygun olarak araştırmada öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi 
programlarının yeterliğine ilişkin inançları konusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının bu konudaki inançları ne düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının bu konudaki inançları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının bu konudaki inançları öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmen adaylarının bu konudaki inançları öğrenim gördükleri bölüm değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma betimsel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Betimsel çalışmalarda 
bir olayın araştırılması ve o olayla ilgili mevcut durumun ortaya konulması yani betimlenmesi söz 
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konusudur (Karakaya, 2012). Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarının inançları doğrultusunda 
öğretmen eğitimi programlarının mevcut durumu betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gönüllülük esasına bağlı olarak Akdeniz 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 246 öğretmen adayından toplanmıştır. 
“Betimsel araştırmalar için, evrenin %10'tınu oluşturan bir örneklem, olabilecek en az oran olarak 
dikkate alınır.” (Özen ve Gül, 2007 s.415). Bu sebeple ilgili öğretmen adaylarının fakültedeki bütün 
bölümlerden olmasına, her bir sınıfta toplam öğrenci sayısının %10’undan az katılımcı olmamasına, 3. ve 
4. sınıflardaki katılımcı sayısı arasındaki farkın %10’dan fazla olmamasına özen gösterilmiştir. 
Katılımcıların sahip olduğu bu özellikler ölçüt olarak kabul edildiğinden bu araştırmada kullanılan 
örnekleme yöntemi ölçüt örnekleme olarak ifade edilebilir. Ölçüt örneklemin özelliği önceden 
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan tüm durumlarda geçerli olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Ayrıca 
katılımcıların %46’sı 3. sınıf %54’ü ise 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Cinsiyet bağlamında ise 
gruplar arasında sayısal farklılaşma fazladır. Bunun sebebi ilgili sınıflardaki öğrencilerin kadın nüfusu 
adına daha kalabalık olmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların %66’sını kadınlar, %34’ünü ise erkekler 
oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışmayı yapan araştırmacıların geliştirdiği Öğretmen 
Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği (ÖEPDÖ) kullanılmıştır (Akıncı ve Köse 2019). Çalışmada 
kullanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri araştırmacılar tarafından önceden yapılmış, ölçeğin 
yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizinden faydalanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini tespit 
etmek için ise “Cronbach’s Alpha”, “Spearman-Brown İki Yarı Test Güvenirliği” puanları hesaplanmıştır. 
Güvenirlik analizlerinde ek olarak “Madde Toplam Puan Korelasyonları” ve alt %27 ve üst %27’lik 
grupların puanları arasındaki “İlişkisiz Örneklemler için t Testi” sonuçları incelenmiştir. Sözü edilen bu 
işlemler farklı kaynaklarda ölçek geliştirme süreçlerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri için takip 
edilmesi gereken basamaklar olarak ifade edilmiştir (Dimitrov, 2012; Tabachnick ve Fidell, 2013; Garson, 
2013; Çokluk, vd., 2016). 

Ölçeğin tüm faktörleri için Cronbach’s Alpha ve Spearman Brown güvenirlik katsayıları .75 ile .79 
arasında, ölçeğe dâhil edilen maddelerin madde toplam korelasyonları .31 ile .68 arasında bulunmuş, alt 
%27 ve üst %27’lik grupların ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<.001). 
Grupların karşılaştırılmasını amaçlayan bir ölçekte Cronbach’s Alpha değerinin ,70 ile ,80 arasında olması 
ölçeğin tatmin edici derecede güvenilir olduğunu ifade eder (Bland ve Altman, 1997). Ayrıca Spearman 
Brown güvenirlik katsayısı kabul edilir düzeydeyken madde toplam korelasyonu .30 ve üzeri olan 
maddeler ve alt %27 ve üst %27’lik grupların ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olması ölçeğin 
tutarlı olduğunu ve katılımcıları iyi ayırt ettiğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2014).  

Analizler sonucunda: 

1. Öğretmenlik mesleği yeterliklerine ilişkin, 

2. Öğrenci ve öğretim elemanı sayısına ilişkin, 

3. Fakültenin sahip olduğu imkânlara ilişkin, 

4. Eğitim-öğretim ve ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin, 

5. Eğitim fakültesi programlarının aksaklıkları ve alınması gereken önlemlere ilişkin maddeler 
içeren toplam varyansın %43,2’sini açıklayan, 5 faktörlü, 30 maddelik, 5’li likert tipi bir ölçek 
ortaya çıkmıştır. 

Sosyal bilimlerde geliştirilen çok faktörlü ölçeklerde toplam varyansı %40 - %60 arası açıklayan 
desenler kabul edilir aralıktadır (Büyüköztürk, 2014; Çokluk, vd., 2016). Bu bilgilere dayanarak veri 
toplama aracının geçerli ve toplanan verilerin güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçeğin son haliyle 
halihazırdaki çalışmada toplanan verilerin güvenirliği adına tüm faktörler için yeniden Cronbach’s Alpha 
güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve .74 ile .81 arasında değerlere ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 
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Araştırmada verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 25 uygulaması kullanılmıştır. Veriler 
uygulamaya girilirken 4’ü eksik bilgiler sebebiyle veri setine dâhil edilmemiştir. Ayrıca analizlerden önce 
“Crosstabs” ve “Boxplot” teknikleri ile veri setinde uçdeğer taraması yapılmıştır. Bu sebeple veri setinden 
7 uçdeğer veri çıkarılmış geriye kalan 235 veri araştırmada kullanılmıştır. Verilerin bölümlere göre 
dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır: 

Tablo 1. 

Araştırma Verilerinin Bölümlere Göre Dağılımı. 

Eğitim Fakültesi, Öğretmen Eğitimi Programları f % 

Sınıf Eğitimi (SE) 26 11,1 

Okul Öncesi Eğitimi Örgün (OÖE Örgün) 27 11,5 

Okul Öncesi Eğitimi 2. Öğretim (OÖE 2. Öğretim) 25 10,6 

İlköğretim Matematik Eğitimi (İME) 26 11,1 

Fen Bilgisi Eğitimi (FBE) 28 11,9 

Türkçe Eğitimi (TE) 26 11,1 

Sosyal Bilgiler Eğitimi (SBE) 25 10,6 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) 26 11,1 

İngiliz Dili Eğitimi (İDE) 26 11,1 

Toplam 235 100,0 

 

Tablo 1’de gösterildiği gibi Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve sayıları 
25 ila 28 arasında değişen toplam 235 öğretmen adayına ait veriler analizlerde kullanılmak üzere veri 
setine girilmiştir. Öncelikle ölçekte yer alan 9 ters madde “Recode” işlemine tabi tutulmuş ve öğretmen 
adaylarından toplanan verilerin analizi yapılırken bu verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 
Skewness ve Kurtosis (Çarpıklık ve Basıklık) katsayılarına bakılarak tespit edilmiştir. Skewness bir veri 
setinde aritmetik ortalamanın merkezde dağılım gösterip göstermediğini, Kurtosis ise dağılımın diklik 
veya basıklığını ifade eder (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu değerlerin +1 ve -1 arasında olması puanların 
normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediğini ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2014). Tablo 2’de 
ölçekten toplanan verilerin alt boyutlarda normal dağılım gösterip göstermediklerine ilişkin veriler yer 
almaktadır: 

Tablo 2. 

Ölçek Alt Boyutlarının Normallik Değerleri. 

Ölçeğin Alt Boyutları Skewness Kurtosis 

 Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri -,207 -,146 

 Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı -,172 ,117 

 Fakültenin Sahip Olduğu İmkân ve Sınırlıklar -,030 -,141 

 Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri -,229 -,250 

 Aksaklıklar ve Alınması Gereken Önlemler ,243 ,122 

Ölçek Puanları Genel Toplam ,129 ,240 

 
Tablo 2 incelendiğinde elde edilen değerlerin ölçeğin tüm alt boyutlarında ve ölçekten alınan 

puanların genel toplamında normalliği sağladığı görülmüştür. Bu sebeple veri analizi süreçlerinde çeşitli 

betimsel istatistikler ile birlikte parametrik testlerden olan İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi ve İlişkisiz 

Örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada 5’li likert 

tipinde bir ölçek kullanıldığı için ölçek sonuçlarının puan aralıkları belirlenirken benzer çalışmalar dikkate 

alınmıştır (Kenar, 2012; Kenar ve Balcı, 2012; Garipağaoğlu, 2013; Akıncı, 2017). Ölçek sonuçlarının 

değerlendirildiği puan aralıkları Tablo 3’de gösterildiği gibidir: 

Tablo 3. 

Ölçekten Alınan Sonuçların Değerlendirildiği Puan Aralıkları. 
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Puan Aralığı İnanç Düzeyi 

1,00 – 1,79 Çok Düşük 

1,80 – 2,59 Düşük 

2,60 – 3,39 Orta 

3,40 – 4,19 Yüksek 

4,20 – 5,00 Çok Yüksek 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tablo ve açıklamalar şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda öğretmen adaylarının Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği (ÖEPDÖ)’nden 
aldığı puanlar Tablo 4’te gösterilmektedir: 

Tablo 4. 

Ölçekten Elde Edilen Çeşitli Betimsel İstatistikler. 

Ölçeğin Alt Boyutları N 
Faktör Toplam Puan 

�̅� 
Faktör Madde 

�̅� SS 

Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri 235 19,20 3,20 3,53 
Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı 235 13,95 2,79 3,07 
Fakültenin Sahip Olduğu İmkân ve Sınırlıklar 235 19,59 3,26 3,19 
Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri 235 26,65 3,33 4,43 
Aksaklıklar ve Alınması Gereken Önlemler 235 13,79 2,75 2,03 

Ölçek Puanları Genel Toplam 235 93,20 3.10 10,67 

 

Ölçeğin geneli ve alt faktörler için öğretmen adaylarına ait toplam puanlar 2.75 ile 3.33 arasında 
değişmektedir. Bu puanlara göre hem ölçeğin genelinde hem de alt boyutlarda öğretmen eğitimi 
programlarının öğretmen adayları tarafından orta düzeyde yeterli görüldüğü söylenebilir. Ayrıca ölçeğin 
alt faktörlerine verilen puanlar incelendiğinde en yüksek puanın Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri alt 
boyutuna verilirken, en düşük puanın Aksaklıklar ve Alınması Gereken Önlemler alt boyutuna verildiği 
görülmektedir. Ölçekten elde edilen puanların çeşitli değişkenlere göre dağılımları ise Tablo 5 ve 6’da 
verilmiştir: 

Tablo 5. 

Ölçekten Alınan Puanların Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Dağılımları. 

Ölçeğin Alt Boyutları 

Cinsiyet Değişkeni Sınıf Değişkeni 

Kadın Erkek 3. Sınıf 4. Sınıf 

X̅ N SS X̅ N SS X̅ N SS X̅ N SS 

Öğretmenlik Mesleki 
Yeterlikleri 

19,23 161 3,54 19,13 74 3,52 19,16 107 4,03 19,23 128 3,07 

Öğrenci ve Öğretim 
Elemanı Sayısı 

14,04 161 3,01 13,78 74 3,21 14,24 107 3,34 13,72 128 2,81 

Fakültenin Sahip 
Olduğu İmkân ve 
Sınırlıklar 

19,48 161 3,10 19,81 74 3,38 20,20 107 3,40 19,07 128 2,92 

Öğretme ve Öğrenme 
Faaliyetleri 

26,82 161 4,53 26,29 74 4,21 25,73 107 4,78 27,42 128 3,98 

Aksaklıklar ve Alınması 
Gereken Önlemler 

13,80 161 2,05 13,75 74 1,98 13,71 107 2,21 13,85 128 1,86 

Ölçek Puanları Genel 
Toplam 

93,39 161 10,98 92,78 74 10,02 93,06 107 12,96 93,31 128 8,34 

 
Tablo 6. 

Ölçekten Alınan Puanların Bölüm Değişkenine Göre Dağılımları. 
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Bölümler N 

Öğretmenl
ik Mesleki 
Yeterlikler

i 

Öğrenci ve 
Öğretim 
Elemanı 

Sayısı 

Fakültenin 
Sahip 

Olduğu 
İmkân ve 
Sınırlıklar 

Öğretme 
ve 

Öğrenme 
Faaliyetler

i 

Aksaklıklar 
ve 

Alınması 
Gereken 
Önlemler 

Ölçek 
Puanları 

Genel 
Toplam 

X̅ SS X̅ SS X̅ SS X̅ SS X̅ SS X̅ SS 

Sınıf Eğitimi 26 19,46 4,04 14,07 2,89 20,38 3,48 26,19 4,98 13,53 2,31 93,65 12,76 

Okul Öncesi 
Eğitimi (Örgün) 

27 19,92 2,46 13,40 2,46 19,40 2,63 25,51 4,27 14,44 1,62 92,70 9,04 

Okul Öncesi 
Eğitimi (2. 
Öğretim) 

25 19,64 3,58 13,40 2,76 19,92 3,86 27,44 5,18 14,00 1,89 94,40 12,24 

İlköğretim 
Matematik Eğitimi 

26 18,69 3,95 15,03 2,91 19,57 3,45 27,26 3,74 13,07 2,07 93,65 12,80 

Fen Bilgisi Eğitimi 28 18,19 3,39 14,25 2,18 18,82 3,19 26,53 3,92 14,00 1,92 91,79 9,40 

Türkçe Eğitimi 26 20,00 3,01 14,94 2,50 19,65 3,03 27,69 3,56 13,96 2,10 96,25 6,95 

Sosyal Bilgiler 
Eğitimi 

25 18,72 4,04 11,72 3,87 20,12 2,64 26,94 5,17 14,12 2,18 91,62 12,62 

Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık  

26 20,19 2,69 12,57 2,67 18,76 2,88 27,26 3,98 13,65 2,03 92,46 7,79 

İngiliz Dili Eğitimi 26 18,05 4,02 16,11 3,16 19,75 3,48 25,15 4,80 13,30 1,99 92,38 11,61 

Toplam 235 19,20 3,53 13,95 3,07 19,59 3,19 26,65 4,43 13,79 2,03 93,20 10,67 

Tablo 5 ve 6 incelendiğinde ölçekten alınan puanların çeşitli değişkenler açısından farklılaşmalar 
gösterdiği görülmektedir. Bu farklılaşmaların cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı olup 
olmadığı Tablo 7 ve 8’ de verilmiştir: 

Tablo 7. 

Sınıf Değişkenlerine İlişkin İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi Sonuçları. 

 Değişken 
N X̅ Ss T df p 

 Sınıf 

Ölçek Puanları Genel 
Toplam 

3. Sınıf  107 93,06 12,96 -,180 233 ,000 

4. Sınıf 128 93,31 8,34    

Öğretmenlik Mesleki 
Yeterlikleri 

3. Sınıf  107 19,16 4,03 -,141 233 ,002 

4. Sınıf 128 19,23 3,07    

 

Araştırmada cinsiyet ve sınıf değişkenlerine ilişkin İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi sonuçları 
incelenmiş, ölçekten alınan puanlarda cinsiyet değişkeni adına anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. 
Tablo 7 incelendiğinde sınıf değişkeni adına Ölçek Puanları Genel Toplamı ve Öğretmenlik Mesleki 
Yeterliklerine ilişkin alt boyutunda 4. sınıflar lehine anlamlı bir farklılaşma görülmüştür t(233)=.18/.14, 
p<.05.  

Tablo 8. 

Bölüm Değişkenine İlişkin İlişkisiz Örneklemler Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) 

Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 370,141 8 46,268 5,680 ,000 İDE OÖE-Örgün, 
İDE-OÖE 2. Öğretim, 

İDE-RPD, İDE-SBE,  
İME-SBE, FBE-SBE, TE-SBE,  

Gruplariçi 1840,924 226 8,146   

Toplam 2211,066 234    
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Tablo 8. bölüm değişkenine ilişkin İlişkisiz Örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-
Way ANOVA) sonuçları incelendiğinde ölçekten alınan puanlarda Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı alt 
boyutunda bölüm değişkeni adına anlamlı bir fark olduğu görülmüştür, F(8. 226)=5.68, p<.05. Bu anlamlı 
farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre 
İngiliz Dili Eğitimi bölümündeki öğretmen adayları öğrenim gördükleri programın öğrenci ve öğretim 
elemanı sayısı konusunda Okul Öncesi Eğitimi (Örgün ve 2. Öğretim), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerindeki öğretmen adaylarına kıyasla daha yeterli olduğuna 
inanmaktadır. Bunun yanında Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümündeki öğretmen adayları öğrenim gördükleri 
programın öğrenci ve öğretim elemanı sayısı konusunda İngiliz Dili Eğitimi, İlköğretim Matematik 
Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Türkçe Eğitimi bölümlerindeki öğretmen adaylarına kıyasla daha yetersiz 
olduğuna inanmaktadır. Özellikle Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümlerindeki öğretmen adaylarının 2,34 ve 2,51 olmak üzere ilgili alt boyuttaki puanlarının aritmetik 
ortalamaları incelendiğinde bu puanların Tablo 3’de yer alan puan aralıklarından “düşük” puan aralığına 
karşılık geldiği görülmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi programlarının yeterliğine ilişkin inançları 
hangi düzeyde olduğu Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği (ÖEPDÖ) ile ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Ölçekten alınan puanlara göre ölçeğin genelinde ve alt boyutlarda öğretmen 
adaylarının öğretmen eğitimi programlarının orta düzeyde yeterli olduğuna inandıkları görülmüştür. 
Türkiye’de eğitim sisteminin sorunlarından söz edilirken öğretmen eğitiminin yeterince iyi olmadığı 
yıllardır tartışılagelmiştir (Tan, 1989; Doğan, 1999; Doğan, 2005; Ayas, 2009; Yıldırım ve Vural, 2014). 
Ayrıca öğretmen adayları programların aksaklıkları ve alınması gereken önlemlere ilişkin maddelerin 
olduğu alt boyuttan diğer boyutlara kıyasla daha düşük puanlar almışlardır. İlgili faktörde programların 
istenilmeyen çıktıları, mevcut imkânların yeterince kullanılıp kullanılmadığı, programın mevcut haliyle 
yeterli olup olmadığı vb. konularda maddeler yer almaktadır. Bu da öğretmen adaylarının diğer boyutlara 
kıyasla öğretmen eğitimi programlarını ilgili alt boyutta daha yetersiz gördüklerine işarettir. Bir başka 
deyişle öğretmen adayları öğrenim gördükleri programları mevcut haliyle yeterli görmemekte, 
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği gerçek ihtiyaçları karşılamada eksiklikler olduğuna inanmaktadır. 
Bümen, vd. (2012) yaptıkları araştırmada öğretmen eğitimi programlarının öğretmenlerin gerçek 
ihtiyaçlarına uygun olmadığı yönünde eleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Araştırmada ölçeğin genelinden ve öğretmen eğitimi programlarının ilgili mesleki yeterlikleri 
kazandırıp kazandırmadığı konusundaki maddelerin olduğu alt boyuttan alınan puanlarda 4. sınıflar 
lehine anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Bu da öğretmen adaylarının programları tamamlamaya 
yaklaştıkça mesleğe yönelik hakimiyetlerinin arttığına işarettir.  Ayrıca öğretmen eğitimi programlarının 
öğrenci ve öğretim elemanı sayısı konusundaki yeterliklerine ilişkin maddelerin olduğu alt boyuta verilen 
puanlarda da anlamlı farklılaşmalar görülmüş, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık bölümlerinde bu alt boyuta düşük puanlar verilmiştir. Bu durum ilgili bölümlerdeki 
öğretmen adaylarının programların bu konuda yeterli olmadığına inandıklarını göstermektedir. Üstüner 
(2004) Türkiye’de eğitim fakültelerinde öğretim elemanı ile öğrenci sayısı arasında orantısızlıkların 
olduğundan ve bazı bölümlerde öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının yetersiz olduğundan söz 
etmiştir. Akdemir (2013) bu sorunun temel nedeninin eğitim fakültelerine öğretim elemanı yetiştirme 
konusuna gereken önemin verilmemesi, bu konuda çözümün ise özellikle eğitim bilimleri alanında 
nitelikli akademisyenlerin yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiştir.  

Sonuç olarak öğretmen adayları çeşitli değişkenler açısından farklılıklar olsa da öğrenim gördükleri 
öğretmen eğitimi programlarının orta düzeyde yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu durum öğretmen 
eğitimi programlarında çeşitli geliştirme ve iyileştirmelerin gereğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 
öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme konusunda yapılacak yeni araştırmalara ışık tutması ve 
ilgili programların daha etkin hale gelmesi için aşağıda bazı öneriler sunulmuştur: 

1. Öğretmen eğitimi programlarını değerlendiren araştırmaların sayısı artırılmalıdır. 

2. İlgili araştırmalarda veri çeşitliliğini artırmak için programın farklı paydaşlarından farklı veri 
toplama araçları ile ek veriler toplanmalıdır.  
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3. Öğretmen eğitimi programları ilgili programların aksaklık ve sınırlıkları göz önünde 
bulundurularak çağın gerektirdiği biçimde düzenlenmeli ve güncellenmelidir. 

4. Öğretmen eğitimi programlarının temel girdilerinden olan öğrenci sayısı ihtiyaçlarla uyumlu 
olmalı, öğretmen eğitimi programlarına gereğinden fazla öğrenci kabul edilmemelidir. 

5. Öğrenci ve öğretim elemanı sayısı konusundaki orantısızlıklar giderilmeli, bu bağlamda eğitim 
fakültelerine akademisyen yetiştirme konusunun üzerinde daha çok durulmalıdır. 
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2005-2018 Yılları Arasında Fen Bilimleri Dersi Öğretim 

Programları İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tez 

Çalışmalarının İncelenmesi 

Eray Eğmir40*, Akın Karakuyu41 

 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı 2005, 2013 ve 2018 yıllarında yenilenen fen bilimleri öğretim programları ile 
ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezlerini, tezlerin yılı, hazırlandığı öğretim programı, tezlerin türü, 
çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve ortaya çıkan sonuçlar gibi bazı değişkenlere göre 
incelenmektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma türlerinden doküman incelemesi yöntemidir. 
Araştırmada örneklem belirleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler fen 
bilimleri öğretim programı ve fen ve teknoloji öğretim programı anahtar kavramları kullanılarak, dili 
Türkçe ve erişime açık 40 adet lisansüstü tez incelenerek toplanmıştır. Veriler frekans ve yüzdelikleri 
verilerek içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre tezlerin 
çoğunluğu 2017 yılında yapılmış, 2013 yılında yenilenen fen bilimleri öğretim programı ile alakalı ve 
yüksek lisans düzeyindedir. Tezlerin büyük bir çoğunluğunda veri toplama aracı olarak ölçek, yöntem 
olarak ise karma yöntemler kullanılmıştır. İncelenen tezlerin çalışma grubunun yaklaşık % 60’ı fen 
bilimleri ve sınıf öğretmenleridir. Hazırlanan tezlerde katılımcıların çoğunluğu yeni programlar hakkında 
olumlu görüşler belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim programı, fen bilimleri öğretim programı, lisansüstü tezler.  

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the graduate theses related to the renewed science curriculum 
in 2005, 2013 and 2018 according to some variables such as the year of the thesis, the curriculum that 
was mentioned in the thesis, the type of the thesis, the study group, the method used, the data 
collection tool and the results obtained. The method of the research is the document analysis which is 
a method of the qualitative research design. Purposeful sampling technique was used as a sample 
determination method in the research. The data were collected by examining 40 postgraduate theses 
in Turkish language and also accessible by using curriculum and science and technology curriculum 
keywords. Data were analyzed by content analysis by giving frequency and percentages. According to 
the results obtained in the research, most of the theses were made in 2017 and related to the science 
curriculum which was renewed in 2013 and at the graduate level. In the majority of theses, scale was 
used as data collection toll and mixed methods were used as research design. Approximately 60% of the 
study groups of the theses were science teachers and primary school teachers. In the theses prepared, 
the majority of the participants expressed positive opinions about the new curriculums. 

Keywords: Curriculum, science curriculum, graduate thesis.  

 

Giriş 

Günümüzde bilgi, bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesi ve bu teknolojilerin 
materyal olarak eğitim sisteminde yaygın bir şekilde kullanılması bireylerin bu değişikliğe uyum 
sağlaması ve ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunması için iyi bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. 
İyi bir eğitim sisteminde temel bilimlerden olan fen bilimleri önemli bir yer tutar.  

                                                           
40 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, eegmir@aku.edu.tr 
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Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. 
Eğitim bir süreç ifade ettiği için belirli plan ve program dahilinde olmalıdır. Eğitim programı, eğitim 
kurumlarının çocuk, genç ve yetişkinler için kurumun ve milli eğitimin amaçları gerçekleştirebilecek 
faaliyetlerin hepsi şeklinde tanımlanmıştır (Varış, 1994). Marsh ve Willis (2003)’e göre eğitim programı, 
sınıf içinde planlı bir şekilde yaşanan tüm deneyimler olarak belirtmiştir. Mueller (1991) eğitim 
programını okul otoritesi tarafından sunulan ve öğrencinin yaşadığı tüm öğrenme deneyimleri olarak 
ifade etmiştir. 

Eğitim programı ile öğretim programı ilişkisine baktığımızda eğitim programının öğretim 
programına göre daha kapsamlı olduğunu görürüz. Eğitim programları tüm dersler için iken öğretim 
programı sadece bir ders ile ilgilidir. Öğretim programı, hem okul hem okul dışında öğrenenlere 
kazandırılması düşünülen bir ders ile ilgili etkinliklerdir (Demirel, 2011). Öğretim programında nasıl 
öğretelim sorusuna cevap aranmaya çalışılır. 

Karşılaşılan sorunlara çözüm üretmekte zorluk yaşanan durumlarda sorunun üstesinden 
gelebilmek için olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmek ve bir alandaki bilgiyi diğer alanlara 
uyarlayarak kullanabilmek gerekir. Bu ise bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerileri ile 
mümkündür (Bahar vd., 2018). 21. yüzyıl becerileri ise şu şekilde sıralanır;  

 Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme, 

 Eleştirel düşünme, 

 Problem çözme,  

 İletişim becerileri, 

 Takım çalışması,  

 Bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığı, 

 Yerel ve evrensel vatandaşlık bilinci,  

 Yaşam ve kariyer ile ilgili bilinç ve beceriler (EARGED, 2011). 

Bilim ve teknolojide gerçekleşen değişimler bilginin, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını değiştirmiş 
ve bireylerden bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, eleştirel 
düşünebilen, girişimci vb. özellikleri taşıması istenmektedir (MEB, 2018). Bilgi ve teknoloji çağının 
gerektirdiği özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için eğitim ve öğretim programlarının güncellenmesi 
gerekebilmektedir. Bu güncellemelerden en çok etkilenen öğretim programlardan biri de fen bilimleri 
öğretim programlarıdır. Ayrıca ülkemizin 2015 yılındaki PISA sonuçlarına göre fen bilimleri testinden 
aldıkları 425 puanla 72 ülkenin katıldığı ve ortalamanın 465 olduğu sıralamada 50.sırada yer alması da 
fen bilimleri öğretim programında değişimleri zorunlu kılmıştır. 

Fen bilimleri öğretim programının güncellenme sürecine baktığımızda; daha önce öğretmen 
merkezli ve geleneksel yönteme uygun olan program 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma göre 
düzenlenmiş öğretmen merkezli yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya dönüşmüştür. Öğretim programının 
vizyonu “herkes için fen ve teknoloji, herkes için fen ve teknoloji okuryazarlığıdır.” olmuştur. Ayrıca adı 
fen bilgisi olan ders fen ve teknoloji şeklinde değiştirilmiştir (MEB, 2005). 2005 yılında yapılan 
güncellemeden sonra 2013 yılında bir güncelleme daha yapılmış adı fen ve teknoloji olan ders fen 
bilimleri olarak değiştirilmiştir. Öğretim programının vizyonu ise “tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler 
olarak yetiştirmek” olarak belirlenmiştir (MEB, 2013). Son olarak 2018 yılında güncellemesi yapılan 
program bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlamış, astronomi, biyoloji, fizik, kimya, 
doğanın keşfedilmesi, birey, çevre ve toplum arasındaki etkileşimi fark etmek, fen, mühendislik ve 
girişimcilik uygulamalarını özel amaç olarak belirlenmiştir (MEB, 2018).  

Fen bilimleri öğretim programı ile ilgili makale ve tez gibi çalışmaların ülkelerin fen eğitimlerinin 
gelişmesinde katkısı büyüktür. Özellikle tezler, öğretim programının avantajlarını ve sınırlılıklarını ortaya 
koyması, programlardaki eksikliklere ve araştırmacılara çözüm önerileri sunmaları açısından değerlidir 
(İdin ve Kaptan, 2017, s.31). Bu sebeplerle araştırmada2005, 2013 ve 2018 yılında güncellenen fen 
bilimleri öğretim programlarına göre hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini tezlerin yılı, hangi 
yıldaki öğretim programı ile ilgili olduğu, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı gibi çeşitli 
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yönlerden incelenmiştir. Çalışmamızda bir genel araştırma sorusu ve yedi alt araştırma sorusuna cevap 
aranmıştır. 

Problem Cümlesi: 

2005-2018 yılları arasında yenilenen fen bilimleri öğretim programları ile ilgili yapılan lisansüstü 
tezlerin sonuçları ne doğrultudadır? 

Alt Problem: 

1-Tezler Yıllara, 

2-Düzenlenen Öğretim Programına, 

3-Tezlerin Türü 

4-Tezlerin Çalışma Grubu 

5-Tezlerin Yöntemi 

6-Veri Toplama Aracı 

7-Tezlerin Sonuçları değişkenlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

Yöntem 

Bu araştırmada 2005, 2013 ve 2018 yıllarında güncellenen fen bilimleri eğitim programları ile ilgili 
var olan bir durum ortaya konmaya çalışıldığı için betimsel çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma 
türlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, hem basılı hem de 
elektronik tabanlı materyallerin gözden geçirildiği veya değerlendirildiği sistematik bir süreçtir (Bowen, 
2009, s.27). 

Katılımcılar 

Bu araştırmada fen bilimleri öğretim programları ile ilgili olarak yapılan 40 adet lisansüstü tez ele 
alınmıştır. Çalışmada örneklem olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme araştırmacı tarafından oluşturulan kriterlere göre birimlerin örnekleme 
alındığı yöntemdir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Bu araştırma için 
örneklem oluşturulurken 2005, 2013 ve 2018 de düzenlenen fen bilimleri öğretim programına göre 
hazırlanan ve yazı dili Türkçe olan tezler fen bilimleri öğretim programı kelimeleri ile sınırlandırılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Yöktez taramanın sitesi üzerinden hazırlanan tezlere ulaşılmış olup, belirlenen kriterlere uygun 
düşen tezler doküman olarak incelendiği için veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler çalışmaların yıllara göre dağılımı, hangi öğretim programına göre yapıldığı, tezlerin 
türü, tezlerin çalışma grubu, tezlerin yöntemi, veri toplama araçları ve tezlerin sonuçları kategorileri 
dikkate alınarak toplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

İncelenen tezlerden toplanan veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiş ve bulgular frekans ile 
yüzdelik şeklinde verilmiştir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı olarak oluşturulan kodlamalarla 
verilerin bazı sözcüklerinin daha küçük kategorilerle özetlendiği sistematik ve yinelenebilir bir teknik 
şeklinde ifade edilir (Büyüköztürk vd., 2011). 

  

Bulgular 

 Bulgular bölümünde araştırma sürecinde belirlenen temalara göre incelenen 40 lisansüstü çalışmaya 
ilişkin elde edilen veriler frekans ve yüzde değerlerine göre tablolaştırılarak verilmiştir. 
 

Tablo 1. 

İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 
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Değişken f % 

2007 1 2.5 
2008 1 2.5 

2009 3 7.5 

2010 4 10 

2011 2 5 

2012 2 5 

2013 2 5 

2014 1 2.5 

2015 4 7.5 

2016 6 15 

2017 10 25 

2018 4 7.5 

TOPLAM 40 100 

 
Tablo 1 de ki verilere göre yenilenen fen bilimleri öğretim programlarına göre 2005—2013 

arasında 16 tez yapıldığı 2013 den sonra 2018 yılına kadar yapılan tezlerin sayısında bir artış gözlendiği 

2018 de ise bir önceki yıla göre bir azalma olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 2. 

İncelenen Tezlerin Hangi Yılın Öğretim Programına Göre Yapıldığı 

Değişken f % 

2005 16 40 
2013 20 50 

2018 4 10 

TOPLAM 40 100 

 

 
Tablo 2 de ki verilere göre 2005 yılında yenilenen programa göre yapılan tezlerin sayısı 16, 2013 

yılında yenilenen fen bilimleri öğretim programlarına göre yapılan tez sayısı 20 iken 2018 yılında revize 

edilen programa göre yapılan tez sayısı 4 tür. 2018 yılında program yeni revize edildiği için şu ana kadar 

yapılan tez sayısının düşük olduğu ifade edilebilir.  

 

Tablo 3. 

İncelenen Tezlerin Türü 

Değişken f % 

Yüksek Lisans 32 80 
Doktora 8 10 

TOPLAM 40 100 

 

 
Tablo 3 de ki verilere göre 2005, 2013 ve 2018 yılında yenilenen fen bilimleri öğretim 

programlarına göre yapılan tezlerin 32 tanesi %78,27 si yüksek lisans ve 8 tanesi %21,73 ü de doktora 

tezi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 4. 

İncelenen Tezlerin Çalışma Grubu 
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Değişken f % 

Fen bilimleri öğretmeni 20 44.44 
Sınıf öğretmeni 7 15.55 

Ortaokul öğrencileri 7 15.55 

İlkokul öğrencileri 6 13.33 

Fen bilimleri öğretmeni adayı 2 4.44 

Veli  2 4.44 

Sınıf öğretmeni adayı 1 2.22 

TOPLAM 45 100 

 

 
Tablo 4 de ki verilere göre yapılan tezlerde en çok çalışılan grup fen bilimleri öğretmenleri iken 

onu sınıf öğretmenleri ve ortaokul öğrencileri takip etmiştir. En az çalışılan grup ise 1 çalışma ile sınıf 

öğretmeni adayları olmuştur. 

  

Tablo 5. 

İncelenen Tezlerin Yöntemi 

Araştırma Yöntemi Araştırma Deseni f % 

Nicel 
 
 
 

Nitel 
 
 

Karma 

Deneysel 2 5 
Tarama 11 27.5 
TOPLAM 13 32.5 

Etkileşimli 8 20 
Etkileşimsiz 4 10 

TOPLAM 12 30 
Karma 15 37.5 

TOPLAM 15 37.5 

 
Tablo 5 de ki verilere göre yapılan tezlerde en çok kullanılan yöntem nicel ve nitel verilerin bir 

arada kullanıldığı karma yöntemlerdir. Nicel yöntemlerin sayısı 13 ve nitel yöntemlerin ise kullanım sayısı 
12 dir. 

 

Tablo 6. 

İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araçları 

Değişken f % 

Ölçek 26 45.61 
Yarı Yapılandırılmış Görüşme 17 29.82 

Yapılandırılmamış Görüşme 6 10.52 

Doküman İncelemesi 5 8.77 

Gözlem 3 5.26 

TOPLAM 57 100 

 

 

Tablo 6 da ki verilere göre yapılan tezlerde en çok veri toplama aracı olarak ölçek kullanılmıştır. 

Ölçekler hem nicel araştırmalarda hem de karma araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama aracıdır. 

Ölçekten sonra en çok kullanılan veri toplama aracı nitel araştırmalarda ve karma araştırmalarda sıklıkla 

başvurulan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemidir. İncelenen tezlerde en az kullanılan veri toplama 

aracı ise gözlemdir.  

 
Tablo 7. 
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İncelenen Tezlerin Sonuçları 

Değişken f % 

 
Program Hakkında Olumlu Görüş Belirtilen Çalışmalar 

17 32.07 

Program Hakkında Olumsuz Görüş Belirtilen Çalışmalar 6 11.32 

Program Hakkında Olumlu Ama Eksiklik Olduğunu 
Belirten Çalışmalar 

9 16.98 

Katılımcıların Girişimciliğini Artırdığını Belirten 
Çalışmalar 

1 1.88 

Kazanım Açısından Uygun Olduğunu Belirten 
Çalışmalar 

6 11.32 

Kazanım Açısından Uygun Olmadığını Belirten 
Çalışmalar 

6 11.32 

Kapsam Geçerliğinin Düşük Olduğunu Belirten 
Çalışmalar 

2 3.77 

Programın Farklı Disiplinlerle İlişkisini Ortaya Koyan 
Çalışmalar 

2 3.77 

Katılımcıların Program Hakkında Bilgisinin Olmadığı 
Çalışmalar 

1 1.88 

Katılımcıların Program Hakkında Bilgisinin Az Olduğu 
Çalışmalar 

2 3.77 

Programın Etkili Olduğunu Ortaya Koyan Çalışmalar 1 1.88 

TOPLAM 53 100 

 
Tablo 7 de ki verilere göre yapılan tezlerde en çok ortaya çıkan sonuç program hakkında olumlu 

görüş belirtilen sonuçtur. Olumlu fakat programın bazı yönlerden eksik olduğunu belirten çalışmaları 

dahil ettiğimizde ise oran %50 ye yaklaşmaktadır. Ayrıca öğretim programın kazanım, kapsam geçerliği 

ve farklı disiplinlerle olan ilişkisi bakımından inceleyen çalışmalar da mevcuttur.   

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 2005, 2013 ve 2018 yılında revize edilmiş fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili 
olarak yapılan toplam 40 adet yüksek lisans ve doktora tezleri yıl, hazırlandığı öğretim programı, türü, 
çalışma grubu, yöntemi, veri toplama aracı ve sonuçları gibi bir takım kriterlere göre incelenmeye 
çalışılmıştır. Doküman incelemesi yöntemi kullanarak toplanan veriler içerik analizi yapılarak frekans ve 
yüzdelikleri verilmiştir. 

2005 yılında değiştirilen ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan 2005 programı ile 
ilgili olarak toplamda 16 tez hazırlanmıştır. Bu programla ilgili ilk çalışma 2007 yılında yapılmış sonraki 
yıllarda sayısı giderek artmış ve 2010 yılında hazırlanan 4 tez ile zirveye çıkmıştır. 2013 yılında değiştirilen 
programla ilgili olarak ilk çalışmalar 2015 yılında yapılan 3 çalışma ile başlamış 2016 ve 2017 yılında 
artarak devam etmiştir. 2018 yılında ise azalmış ve sadece 4 tez yayımlanmıştır. 2018 yılındaki 
çalışmaların biri dışında diğerleri 2018 de revize edilen öğretim programı ile ilgili olup yapılan tez 
sayısının düşmesinin başlıca nedenidir. Fakat önümüzdeki yıllarda revize edilmiş yeni öğretim programı 
ile ilgili yeni tez çalışmalarının yapılacağı aşikardır. 

Yapılan tezlerin % 40 ı 2005 yılındaki program, % 50 si 2013 yılındaki programla ilgilidir. 2018 
yılındaki düzenlenen program yeni olduğu için doğal olarak daha azdır. Yapılan bu tezlerin % 80 ’i yüksek 
lisans tezi % 20 si ise doktora düzeyinde hazırlanan tezlerdir. Araştırmacılara fen bilimleri öğretim 
programlarını daha ayrıntılı inceleyip ele alabilecekleri doktora düzeyinde çalışmalar yapmaları tavsiye 
edilebilir.     

Tezlerde en çok çalışılan grup % 44,44 ile fen bilimleri öğretmenleridir. Sınıf öğretmenlerini de dahil 
ettiğimizde bu oran % 60’a çıkmaktadır. Tez çalışması yapan araştırmacıların çoğunluğunun öğretmen 
olması örneklem grubuna daha rahat ulaşılması ve programın uygulayıcısı işin mutfağında olan 
öğretmenlerin tez çalışmalarına dahil edilmesi son derece önemlidir. Öte yandan örneklem grubu olarak 
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ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların ilkokul öğrencilerine göre çok az bir farkla fazla 
olduğunu görmekteyiz. Fen bilimleri dersi ilkokulda sadece 3.ve 4.sınıf düzeyinde varken ortaokul da 
bütün sınıf düzeylerinde yer almaktadır. Ortaokuldaki öğrencilerin gelişim özellikleri ve mezun 
olduklarında girdikleri akademik sınavlar da göz önüne alındığında örneklem grubunun daha çok 
ilkokuldan ziyade ortaokul öğrencileri üzerine yoğunlaşmasının daha uygun olacağı değerlendirilebilir. 
Öğretim programı ile ilgili sınıf öğretmeni adayları ile yapılan sadece bir çalışma vardır meslek yaşamında 
3. ve 4. Sınıflarda ilkokul öğrencileri ile fen bilimleri dersini yürütecek olan sınıf öğretmeni adayları ile 
daha fazla çalışma yapılması önerilebilir. Veli görüşünün alındığı ise sadece iki tez vardır. Eğitimin 
paydaşlarından olan velilerin görüşleri de farklı bakış açısı olması bakımından önemli olup hem velilerin 
hem diğer paydaşların daha çok görüşlerine başvurulabilir.    

İncelenen tezlerde nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntemin daha çok kullanıldığı 
göze çarpmaktadır. Özellikle doktora düzeyinde yapılan çalışmalarda karma desenin daha çok 
kullanıldığını görmekteyiz. Hazırlanan tezlerin yaklaşık 3 te 1’i ise nicel tarzda hazırlanmıştır. Bu tezlerde 
daha çok tarama deseninin hazırlanan ölçekler yoluyla kullanıldığını görmekteyiz. Tezlerin % 30’u ise 
nitel yöntemlere göre hazırlanmış tezlerdir. Bu tezlerde ise daha çok görüşme yoluyla katılımcılardan 
veriler toplandığını söyleyebiliriz.    

Lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların veri toplama araçları olarak  %45,61’ inde ölçek 
kullanılmıştır. Ölçekler hem nicel çalışmalarda hem de karma yöntemin kullanıldığı tezlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Nitel çalışmalarda ise veri toplama aracı olarak daha çok karşımıza görüşme yöntemi 
çıkmaktadır. Görüşme yöntemiyle öğretmen, öğrenci, veli gibi katılımcılardan veri elde edilebilmektedir. 
Öğretim programları ile ilgili hazırlanan bazı tezlerde ise verilerin yayınlanmış öğretim programının 
incelenmesi yani doküman analizi şeklindedir.    

Yenilenmiş fen bilimleri öğretim programına göre hazırlanan lisansüstü tezlerin sonuçlarına 
baktığımızda programlar hakkında olumlu görüş belirtenlerin oranının olumlu fakat bazı eksikler var 
diyenlerle birlikte yaklaşık yarısını oluşturduğunu görmekteyiz. Bu sonuca göre programlar hakkındaki 
olumlu görüşlerin ağırlıklı olduğu yönündedir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda çıkan sonuç 
benzerdir (Eskicumalı, vd. 2014; Kubat, 2015; Tüysüz ve Balıkçı, 2016; Başıbeyaz, 2016; Soğuk, 2017). 
Olumsuz görüş belirtenlerin sayısı ise sadece % 11,32 dir. Karatay, Timur ve Timur (2013)’da 
çalışmalarında program hakkında olumsuz görüş tespit etmiştir. Öte yandan yeni hazırlanan fen bilimleri 
öğretim programı hakkında bilgisi olmayan ve az bilgisi olanların oranı % 5,65 dir. Bu durum bize program 
uygulayıcıların program hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Öner (2018)’in çalışması ile bu 
sonuç örtüşmektedir. Yapılan tezlerde fen bilimleri öğretim programı hakkında kazanım açısından, 
kapsam geçerliği açısından ve programın farklı disiplinlerle olan ilişkisini ortaya koyan çalışmalarda az 
olmakla birlikte mevcuttur. Alan yazında yeni programları kazanım açısından yeterli düzeyde bulan bazı 
çalışmalar mevcuttur (Sıcak, 2013; Ünişen ve Kaya, 2015; Başıbeyaz, 2016; Şentürk, 2017). Buradan 
hareketle yeni hazırlanacak olan tezlerde kazanım, kapsam, içerik düzenleme yaklaşımları ve farklı 
disiplinlerle olan ilişki çalışmalara ağırlık verilmesi önerilebilir.  
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Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı İle Akademik 

Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nevşehir İli 

Örneği) 

Mustafa ÇELEBİ42, Ergün ARIK43 

Öz 
Bireyin özgüveni, daha rahat davranmasını ve düşüncelerini daha özgürce ifade etmesini sağlamaktadır. 
Bunun tersi olarak da bilgi sahibi olmama ve eleştirilmekten çekinme konuşma kaygısını artırmakta, 
bireyi özgürlükten, kendini özgürce ifade etmekten ve başarılı olmaktan alıkoyabilmektedir. Bu 
araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerini belirlemek ve konuşma kaygısı ile 
akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Nevşehir il merkezinde 2018- 
2019 eğitim öğretim yılında ortaokula devam eden öğrenciler; örneklemini ise seçkisiz örnekleme 
yoluyla belirlenen 7. ve 8. sınıfa devam toplam 335 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak, öğrencilere 33 maddelik Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “konuşma 
kaygısı ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yüzde, frekans ve 
ortalama gibi merkezi değişim ölçüleri, değişkenler arası ilişkiyi belirlemek için Spearman korelasyon, 
değişkenler arası farkları ortaya çıkarabilmek için de Mann Whitney U analizlerinden yararlanılmıştır. 
Ortaokul öğrencilerin konuşma kaygı puanlarına bakıldığında konuşma kaygı düzeylerinin orta seviye 
yakın olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı düzeylerinin cinsiyet değişkenine 
göre kadınlar lehine anlamlı farklılaştığı görülmüştür. Sınıf seviyesine göre farklılaşma saptanmamıştır. 
Konuşma kaygısı alt boyutları ile Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri arasında 
zayıf düzeyde anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Dolayısı ile öğrencilerin konuşma kaygı durumları 
onların başarı güdülenmelerine az da olsa etki ettiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma kaygısı, Akademik başarı, İletişim 

 

Giriş 

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birisi insanın sosyal olmasıdır. İnsan sosyal bir varlık 
olmasından dolayı en fazla ihtiyaç duyduğu ve etkili iletişim kurmasını sağlayan etkenlerden birisi 
konuşma becerisidir (Demir ve Melanlıoğlu, 2014). İnsan toplum içerisinde duygu ve düşüncelerini 
konuşma becerisi sayesinde diğer insanlarla paylaşmakta ve sürekli bir etkileşim içerisinde 
bulunmaktadır. Bir insanın konuşma becerisinin iyi olması, insanlarla etkili iletişim kurmasına ve toplum 
içerisinde dikkat çekmesine neden olduğu söylenebilir. Bu sebeplerden dolayı, bireyin toplum içinde 
etkili şekilde konuşabilmesi önem kazanmaktadır (Yaman ve Karaaslan, 2012; Güneş, 2013).  Etkili 
konuşmayı sağlayan bazı durumlar bulunmaktadır. Özellikle bireyin topluluk önünde güçlü istek veya 
güdülerinin gerçekleşememe ihtimaline karşı duyduğu tedirginlik, kaygıya neden olmaktadır (Yaman ve 
Sofu, 2013). İnsanın duyduğu kaygı konuşma becerisini de etkilemektedir. Kaygı günlük yaşamımızı 
etkileyebilen en sık rastlanabilen davranışlarımızın başında gelmektedir. Her insan az çok günlük hayatta 
farklı boyutlarda kaygı yaşamaktadır. Önemli olan kaygının hangi tür ve derecede olduğudur. Kaygı bazen 
bireyin günlük hayatında en merkezde yer alır ve birey kaygıya odaklanırsa, o zaman günlük hayatını 
devam ettiremez ve bu durumlar bireyin farklı davranış bozuklukları göstermesine yol açmaktadır 
(Cüceloğlu, 2012).  

Kaygı ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’na ait sözlükte kaygı kelimesi üzüntü, 
tasa ve endişe edilen durum olarak ifade edilmektedir. Kaygı; bazen günlük yaşamda insanı yaratıcı ve 
yapıcı davranışlara teşvik eden, bazen de bu tür davranışları engelleyen, genellikle huzursuzluk yaratan 
bir duygu olarak tanımlanır (Başarır, 1990). Ayrıca kaygı kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında 
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yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur (Taş, 
Y., 2006). Diğer taraftan Kaygıyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında (Scovel, 1991; Woolfork, 2007), 
bireyin yaşadığı yüksek kaygının, akademik başarıya ve öğrenmeye olumsuz yönde etkide bulunduğu 
iddia edilmiştir (Scovel, T., 1991). Günlük yaşamda insanların kendilerini ifade etmek için kullandığı 
konuşma becerisi okul hayatında veya toplum içerisinde kaygı ile birlikte konuşma kaygısı şekline 
dönüşebilmektedir. Hayatımızı etkileyen konuşma kaygısı, konuşma becerisine karşı geliştirilen bir tepki 
olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte “konuşma kaygısı, bir grup insan karşısında konuşma yapacak olan 
kişinin hissettiği tedirginlik ve başarısızlık duygusu (Katrancı ve Kuşdemir, 2015)” şeklinde de 
açıklanabilir.  

Konuşma kaygısı, öğrencilerin eğitim ve öğretim birlikte akademik başarıya olumsuz etki ettiği 
söylenebilir. Konuşma kaygısına sahip bir öğrenci derse aktif olarak katılmakta güçlük yaşamaktadır. Ders 
katılımının yüksek olduğu sınıflarda dersin akıcı ve başarının yüksek, katılımın zayıf olduğu ve öğrencilerin 
soru sormadığı sınıflarda ise başarının daha düşük olduğu görülmektedir (Rocca, 2010). Eğitim öğretim 
hayatı süresince konuşma kaygısı yaşayan bir öğrenci istenen başarıyı elde edemeyebilir. Derste 
öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaktan kaçınan, anlamadığı konularda soru sormaktan 
çekinen, öğretmenin sorduğu sorulara cevap vermek istemeyen bir öğrencinin dersi tam olarak 
kavrayabileceği düşünülemez ve bundan dolayı kaygının akademik başarı üzerinde oldukça etkili 
olduğunu belirtmektedir Woolfolk, A. (2007). Buradan hareketle öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerine 
ilişkin düşünceleri ve konuşma kaygıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki çalışmamızın problemini 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı 
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygılarına ilişkin düzeylerini belirlemek ve 

akademik başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Bu bağlamda aşağıda verilen problem durumuna ilişkin 

sorulara cevap aranacaktır: 

1- Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ne düzeydedir? 

2- Ortaokul öğrencilerin konuşma kaygıları; 

A) Cinsiyetlerine göre, 

B) Sınıf seviyelerine göre farklılaşmakta mıdır? 

3- Ortaokul öğrencilerin konuşma kaygıları ile  

A) Türkçe dersi, 

B) Matematik dersi, 

C) Fen bilgisi dersi,  

D) Sosyal bilgiler ve 

E) İngilizce dersi ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerini öğrenci görüşleri doğrultusunda analiz 
etmeye yönelik betimsel nitelikli ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. İlişkisel tarama; “iki ve daha 
çok sayıda değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelleridir.” (Karasar, 1998:81). 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Nevşehir il merkezinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ortaokula devam eden 
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise söz konusu devlet okullarına devam eden 7 ve 
8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden, basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit seçkisiz örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe 
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seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir. Araştırmanın örneklemi il merkezinde rasgele üç okuldan 
seçilen 335 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere ait demografik özelliklere Tablo 1’de yer 
verilmektedir. 

Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Özellikleri. 

Özellik  f % 

Cinsiyet   

Erkek  154 54,02 

Kız  181 45,98 

Toplam 335 100 

Sınıf düzeyi   

7. Sınıf 186 55,52 

8. Sınıf 149 44,48 

Toplam 335 100 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere ortaokul öğrencilerinin % 54,02’si erkek ve % 45,98’i kız 

öğrencilerden oluşmaktadır. Ayrıca katılan öğrencilerin % 55,52’sinin 7. Sınıf ve % 44,48’inin ise 8. sınıf 

öğrencilerinden olduğu görülmüştür.  

Veri Toplanması ve Çözümlenmesi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilere 33 maddelik Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından 
geliştirilen “konuşma kaygısı ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında ise Cronbach alfa 
güvenirlik katsayısına bakılmış ve .716’lık bir değer bulunmuştur. Ölçeğin maddelerinin 
derecelendirilmesinde 5’li likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Her bir veri toplama aracı için bir 
kaygı puanı elde edilmiştir. Elde edilen verilerde puanın yüksek olması, konuşma kaygısının yüksek 
olduğunu belirtmektedir. Elde edilen bulguların merkezi değişim ölçülerine göre değerlendirilmesinde 
ayrıca ortalamadan yararlanılmış ve kaygı düzeyleri; 1-1,8 çok düşük, 1,8-2,6 düşük, 2,6-3,4 orta, 3,4-4,2 
yüksek ve 4,2-5,0 çok yüksek şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler SPSS programına 
yüklenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yüzde, frekans 
ve ortalama gibi merkezi değişim ölçüleri, değişkenler arası ilişkiyi belirlemek amacıyla verilerin normal 
dağılım göstermemesinden dolayı Spearman korelasyon katsayısı, değişkenler arası farkları ortaya 
çıkarabilmek için de Mann Whitney U analizlerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular  

Aşağıda araştırma probleminde sırasıyla belirtilen bulgulara yer verilmiştir. ‘Ortaokul öğrencilerinin 
konuşma kaygıları ne düzeydedir?’ problemine ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı ortalama puanları. 

Ölçek boyutları N X̅ Min Mak Puan S 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 2,05  15 75 30,75 0,816 
Konuşma öz güveni 335 3,81  6 30 22,86 1,047 
Konuşmaktan zevk alma 335 3,56  4 20 14,24 1,005 
Değerlendirilme kaygısı 335 2,46  3 15 7,38 1,043 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 2,88  4 20 11,35 1,047 
Ölçek toplam 335 2,74  33 165 90,42 0,411 

Tablo 2 incelendiğinde; konuşma özgüveni (X̅ = 3,81) alt boyutunda öğrencilerin kaygı 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin konuşma becerisine yönelik ön yargı (X̅ = 2,05) 

alt boyutunda ise düşük düzeyde kaygı duydukları ortaya çıkmıştır. Tablonun dikkat çekici başka bir 

bulgusu ise, öğrencilerin konuşmaktan zevk alma (X̅ = 3,56) alt boyutunda yüksek düzeyde kaygı 

duymalarıdır. Toplam kaygı düzeyine bakıldığında ise, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygılarının orta 
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düzeyde olduğu görülmektedir. Gerek araştırmacının gözlemlerinde gerekse alanda yapılan 

araştırmalarda genellikle öğrencilerin değerlendirilmekten çekindikleri için konuşmamayı tercih ettikleri 

bilinmektedir. Ancak bu çalışmada öğrencilerin değerlendirilme kaygı düzeylerinin (X̅ = 3,81) düşük 

olduğu gözlenmiştir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi, öğrencilerinin konuşma kaygıları cinsiyet değişkenine göre 

farklılıklarını belirlemektir. Öğrencilerin cinsiyetine göre konuşma kaygı düzeylerinin farklılaşmasına 

ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine İlişkin Mann 

Whitney U Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet N 
Sıra 

ortalaması 
Sıra toplam U P 

Konuşma becerisine 
yönelik ön yargı 

Kadın 181 169,09 30605,00 
13740,00 ,823 

Erkek 154 166,72 25675,00 

Konuşma öz güveni 
Kadın 181 176,54 31953,00 

12392,00 ,080 
Erkek 154 157,97 24327,00 

Konuşmaktan zevk alma 
Kadın 181 167,14 30251,50 

13780,50 ,859 
Erkek 154 169,02 26028,50 

Değerlendirilme kaygısı 
Kadın 181 170,44 30849,00 

13496,00 ,616 
Erkek 154 165,14 25431,00 

Sınıf içi konuşmaya istekli 
olma 

Kadın 181 166,72 30176,00 
13705,00 ,792 

Erkek 154 169,51 26104,00 

Toplam 
Kadın 181 178,26 32265,50 

12079,50 ,035* 
Erkek 154 155,94 24014,50 

Tablo 3’te yer alan ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre konuşma kaygı düzeyleri 

incelendiğinde konuşma kaygısı toplam puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık (U=12079,50; p<,05) 

görülmüştür. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, kadınların kaygı düzeylerinin erkeklerden daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan konuşma kaygısı alt boyutlarında cinsiyete göre farklılaşma 

saptanmamıştır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanlarının 

sınıf seviyelerine göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Tablo 4’te öğrencilerin konuşma kaygı 

düzeylerinin sınıf seviyelerine göre farklılaşma durumuna ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanlarının Sınıf Seviyesi Değişkenine İlişkin 

Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

 
Sınıf 

seviyesi 
N 

Sıra 
ortalaması 

Sıra 
toplam 

U P 

Konuşma becerisine yönelik 
ön yargı 

7. Sınıf 186 165,56 30794,50 
13403,50 ,606 

8. Sınıf 149 171,04 25485,50 

Konuşma öz güveni 
7. Sınıf 186 161,33 30007,00 

12616,00 ,158 
8. Sınıf 149 176,33 26273,00 

Konuşmaktan zevk alma 
7. Sınıf 186 162,38 30202,50 

12811,50 ,234 
8. Sınıf 149 175,02 26077,50 

Değerlendirilme kaygısı 
7. Sınıf 186 162,29 30185,50 

12794,50 ,225 
8. Sınıf 149 175,13 26094,50 

Sınıf içi konuşmaya istekli olma 
7. Sınıf 186 164,88 30668,50 

13277,50 ,510 
8. Sınıf 149 171,89 25611,5 

Toplam 
7. Sınıf 186 161,27 29996,00 

12605,00 ,155 
8. Sınıf 149 176,40 26284,00 
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Tablo 4 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerinin sınıf seviyesi 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

konuşma kaygısı alt boyutlarında da anlamlı fark saptanmamıştır. Buna göre öğrencilerin tüm alt 

boyutlarda ve toplamda konuşma kaygı düzeyleri sınıflarına farklılık göstermemektedir. Sınıf 

düzeylerinin birbirlerine yakın olması böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Benzer 

çalışmaların farklı öğretim kademelerinde karşılaştırmalı olarak yapılması gerçek durumu ortaya koyması 

açısından yararlı olabilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanları 

ile Türkçe dersi puan ortalamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Tablo 5’te öğrencilerin konuşma 

kaygı düzeylerinin sınıf düzeylerine ilişkin farklılıklarını ait Spearman korelasyon testi bulguları yer 

almaktadır. 

 

Tablo 5. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanları ile Türkçe dersi puan ortalamaları 

arasındaki ilişkiye ait Spearman Korelasyon Testi Sonuçları. 

Boyutlar n Rho p 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 -,148** ,007 
Konuşma öz güveni 335 ,233** ,000 
Konuşmaktan zevk alma 335 ,135* ,013 
Değerlendirilme kaygısı 335 -,085 ,122 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 ,114* ,037 
Konuşma kaygısı genel ortalama 335 ,065 ,239 

*:,05 düzeyinde, **:,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 5 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarı ortalamaları ile 

genel konuşma kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (rho=0,65; p>,05). Ancak 

öğrencilerin Türkçe dersi akademik başarı puanları ile konuşma becerisine yönelik ön yargı (rho=-,148; 

p<,01), konuşma öz güveni (rho=,233; p<,01), konuşmaktan zevk alma (rho=,135; p<,05) ve sınıf içi 

konuşmaya istekli olma (rho=,114; p<,05) alt boyutları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Sadece 

öğrencilerin değerlendirilme kaygısı ile Türkçe dersi akademik başarı puanları arasında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. 

Araştırmanın beşinci alt problemi öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanları ile 

Matematik dersi akademik başarı puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Söz konusu ilişki 

gösteren bulgular Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanları ile Matematik dersi puan ortalamaları 

arasındaki ilişkiye ait Spearman Korelasyon Testi Sonuçları. 

Boyutlar n Rho p 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 -,071 ,192 
Konuşma öz güveni 335 ,146** ,007 
Konuşmaktan zevk alma 335 ,039 ,472 
Değerlendirilme kaygısı 335 -,103 ,060 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 ,047 ,389 
Konuşma kaygısı genel ortalama 335 ,039 ,479 

*:,05 düzeyinde, **:,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tabloya bakıldığında ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı ile Matematik dersi not 
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Konuşma kaygı düzeyi alt boyutlarından konuşma 
öz güveninde ,01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı farklılaşma (rho=,146; p<,01) tespit edilmiştir. 

Altıncı alt problemimiz olan ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanları ile Fen 
bilgisi dersi puan ortalamaları arasındaki ilişkiye ait Spearman testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanları ile Fen bilgisi dersi puan ortalamaları 

arasındaki ilişkiye ait Spearman Korelasyon Testi Sonuçları. 

Boyutlar n Rho p 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 -,130* ,017 
Konuşma öz güveni 335 ,258** ,000 
Konuşmaktan zevk alma 335 ,109* ,045 
Değerlendirilme kaygısı 335 -,067 ,221 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 ,111* ,042 
Konuşma kaygısı genel ortalama 335 ,088 ,109 

*:,05 düzeyinde, **:,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 7 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin genel konuşma kaygısı ile Fen bilgisi dersi not 

ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak konuşma becerisine yönelik ön yargı (rho=-

,130; p<,05), konuşma öz güveni (rho=,258; p<,01), konuşmaktan zevk alma (rho= ,109; p<,05) ve sınıf 

içi konuşmaya istekli olma (rho= ,111; p<,05) alk boyutları ile öğrencilerin fen bilgisi dersi akademik 

başarıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Yedinci alt problemimiz olan ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanları ile Sosyal 

bilgiler dersi puan ortalamaları arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanları ile Sosyal Bilgiler dersi puan 

ortalamaları arasındaki ilişkiye ait Spearman Korelasyon Testi Sonuçları 

Boyutlar n Rho p 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 -,144* ,008 
Konuşma öz güveni 335 ,226** ,000 
Konuşmaktan zevk alma 335 ,097 ,078 
Değerlendirilme kaygısı 335 -,122* ,026 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 ,144** ,008 
Konuşma kaygısı genel ortalama 335 ,,042 ,446 

*:,05 düzeyinde, **:,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 8 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı ile Sosyal bilgiler dersi not 

ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik 

başarı puanları ile konuşma becerisine yönelik ön yargı (rho=-,144; p<,05) ile negatif, konuşma öz güveni 

(rho=,226; p<,01) ile pozitif, değerlendirme kaygısı (rho=-,122; p<,05) ile negatif ve sınıf içi konuşmaya 

istekli olma (rho=,144; p<,05) alt boyutlarında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Araştırmanın sekizinci alt problemi ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeği puanları ile 

İngilizce dersi puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Söz konusu puanlar arasındaki ilişkiye 

ait Spearman testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Ölçeği Puanları ile İngilizce dersi puan ortalamaları 

arasındaki ilişkiye ait Spearman Korelasyon Testi Sonuçları 
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Boyutlar n Rho p 

Konuşma becerisine yönelik ön yargı 335 -,120* ,028 
Konuşma öz güveni 335 ,230** ,000 
Konuşmaktan zevk alma 335 ,113* ,040 
Değerlendirilme kaygısı 335 -,064 ,240 
Sınıf içi konuşmaya istekli olma 335 ,151** ,006 
Konuşma kaygısı genel ortalama 335 ,087 ,111 

*:,05 düzeyinde, **:,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 9 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı ile İngilizce dersi not ortalaması 

arasında anlamlı bir ilişki (rho=,087; p>,05) bulunmamıştır. Öğrencilerin İngilizce dersi akademik başarı 

puan ortalamaları ile konuşma becerisine yönelik ön yargı (rho=-,120; p<,05) düzeyleri arasında negatif 

yönde bir ilişki bulunurken, konuşma öz güveni (rho=,230; p<,01), değerlendirme kaygısı (rho=,113; 

p<,05) ve sınıf içi konuşmaya istekli olma (rho=,151; p<,01) düzeyleri arasında da pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerine ilişkin elde edilen verilerden yola 
çıkılarak elde edilen bulgulara ait sonuçlara yer verilmiştir.  

Öğrencilerin konuşma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan testlerde, ortaokul öğrencilerin genel 
olarak orta düzeyde konuşma kaygılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Çiftci ve Keşaplı (2017), “Ortaokul 
Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı” adlı araştırmasında bu çalışma ile benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 
Alanyazında birçok durumda kaygı düzeyinin orta düzeyde olması beklenen bir durum olduğu, kaygı 
düzeyinin yüksek olması da düşük olması da özellikle başarı değişkenini olumsuz etkilediği bilinmektedir. 
Bu durumda öğrencilerin konuşma becerisi açısından kaygı düzeylerinin beklenilen düzeyde olduğu ifade 
edilebilir. 

Araştırmada ikinci olarak, öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı, kadın 
öğrencilerin kaygı düzeylerinin erkek öğrencilerden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Alanyazında aynı 
konu üzerinde yapılan çalışmalarda (Arslan (2017), Sevim ve Gedik (2014), Baki ve Karakuş (2015), 
Katrancı ve Kuşdemir (2015)) bu çalışma ile benzer sonuçlar bulunmuştur. Diğer taraftan, incelenen bazı 
çalışmalarda da (Kardaş (2015), Kavruk ve Deniz (2015), Sallabaş (2012), Boylu ve Çangal’ın (2015), Gedik 
(2015)) öğrencilerin konuşma kaygı puanlarının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık 
oluşturmadığı belirlenmiştir. Alanda yapılan çalışmalar cinsiyet değişkeni konusunda farklılık 
göstermektedir. Söz konusu farklılıklar örneklem farkından ya da diğer nedenlerden kaynaklanabilir. 
Kapalı ya da muhafazakar toplumlarda kadınların konuşma kaygılarının özellikle eleştirilme ya da 
ayıplanma korkusu nedeniyle yüksek olması beklenebilir ancak günümüzde cinsiyetin konuşma kaygısı 
üzerinde etkileyici bir değişken olduğu düşünülmemektedir. Bu çalışmada kadın öğrencilerin kaygılarının 
yüksek olması, araştırma yapılan bölgenin muhafazakar yapıda olması, ailelerin çocuklarını bu kültüre 
göre yetiştirmiş olabileceklerinden kaynaklanmış olabilir. 

Üçüncü alt probleme ait bulgular incelendiğinde, sınıf seviyesine göre öğrencilerin konuşma kaygı 
düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre her sınıf 
seviyesinde öğrencilerde konuşma kaygı seviyelerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu çalışma ile 
benzer olarak Sevim ve Gedik (2014) ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygısı ile çalışmasında 
konuşma kaygısı ve sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık görülmediğini belirtmiştir. Ayrıca Kardaş (2015) 
tarafından Türkçe öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının belirlenmesinin amaçlandığı çalışma 
sonuçlarına göre konuşma kaygısı ve sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer 
taraftan Kavruk ve Deniz (2015)’in ortaokul düzeyinde yaptıkları çalışmaya göre öğrencilerin konuşma 
kaygıları ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Yıldırım (2015)’ın 
yaptığı araştırmaya göre de konuşma katılımcıların konuşma kaygılarının sınıf düzeyi değişkenine göre 
anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin konuşma kaygılarının sınıf ya da yaş 
değişkenine göre farklılık göstermesi, zaman aralığının birbirine yakın olmasından kaynaklanabilir. 
Bireylerin belli gelişim dönemlerinde farklı konuşma kaygılarının olması onların gelişim çağının 
özelliklerindendir. Ancak yapılan çalışmalarda genel olarak birbirine yakın yaşlar arasına bakılmıştır. 
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Araştırmanın son alt problemi ise, öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin sözel ve sayısal derslerdeki 
akademik başarı ile nasıl bir ilişkisi olduğuna ilişkindir. Konuşma kaygısı ölçeğinin toplamı dikkate 
alındığında hiçbir dersin akademik başarısında konuşma kaygısının herhangi bir etkisi görülmemiştir. 
Ancak alt boyutlar incelendiğinde; Türkçe, İngilizce ve Fen bilgisi dersinin akademik başarısı ile “konuşma 
becerisine yönelik ön yargı, konuşma öz güveni, konuşmaktan zevk alma ve sınıf içi konuşmaya istekli 
olma” alt boyutlarında bazılarında negatif ve bazılarında da pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Yapılan 
testlerde konuşma becerisine yönelik ön yargı ve değerlendirilme kaygısı alt boyutlarındaki beceriler ile 
öğrencilerin söz konusu derslerdeki akademik başarısı arasında negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bir başka 
ifadeyle, öğrencilerin bu iki boyuttaki kaygısı arttıkça akademik başarısı düşmektedir. Diğer iki alt boyutta 
(konuşma öz güveni ve konuşmaktan zevk alma) ise kaygı düzeyi arttıkça söz konusu derslerdeki 
akademik başarı da artmaktadır. 

Matematik dersinde öğrencinin konuşma özgüveni alt boyutundaki becerileri arttıkça öğrencilerin 
Matematik dersi akademik başarısının da arttığı görülmüştür. Araştırmacıların gözlemlerine göre de, 
öğrencilerin Matematik dersinden başarılı olmaları için aşılması gereken eşiğin öncelikle cesaret olduğu, 
yani öğrencilerin yapabilirim, başarabilirim inancından geçmektedir. 

Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarıları ile konuşmaktan zevk alma alt boyutu dışında kalan 
tüm alt boyutlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin konuşma becerisine yönelik ön yargı 
ve değerlendirilme kaygısı alt boyutlarındaki becerilerine ilişkin kaygı düzeyleri arttıkça sosyal bilgiler 
dersine ait akademik başarılarının düştüğü, konuşma özgüveni ve sınıf içi konuşmaya istekli olma alt 
boyutlarındaki kaygı düzeyleri arttıkça da akademik başarılarının arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu sonuçlara göre, öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin akademik başarıları ile ilişkili olduğu, 
yani akademik başarılarını konuşma kaygı düzeylerinin etkilediği ifade edilebilir. Bu durumda gerek okul 
içi ve gerekse okul dışında öğrencileri konuşmaya teşvik edici bol bol etkinlik yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında bu durumu dikkate alarak mümkün olduğunca fazla 
öğrencinin düşüncelerini ifade etmesini sağlamalıdır. Ayrıca aileler ile bu konuda değişik dönemlerde 
toplantılar düzenlenebilir, örnek olaylar anlatılabilir, filmler izletilebilir. Öğrencileri konuşmaya teşvik 
etmek amacıyla eğitsel oyunlar (tiyatro, sinema, drama vb.) düzenlenip, onlara roller vererek toplum 
önünde konuşmaları sağlanabilir. 
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Öğretmen Adaylarının Dijital Eğitsel Oyunları Kullanma 

Becerilerinin Belirlenmesi (Nevşehir İli Örneği) 

Mustafa ÇELEBİ44 ,  Ergün ARIK45 

Öz 
Son zamanlarda eğitim ortamlarında bilgisayar teknolojisi kullanılarak dijital eğitici oyunlara yer 
verilmektedir. Dijital eğitici oyunlar öğrencilerin interaktif olarak eğitim sürecine katılmasını sağlayan, 
geri dönütün hızlı bir şekilde alındığı dijital araçlar olarak öğretime katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın 
amacı, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini belirlemek ve dijital eğitici 
oyunları kullanma düzeylerini cinsiyet, bölüm, sınıf seviyesi, barınma ve aile gelir seviyesine göre farklılık 
gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2018 -2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam eden öğretmen adayları; 
örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 1, 2 ve 4. sınıfa devam eden toplam 320 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarına 21 
maddelik Sarıgöz, Bolat ve Alkan (2018) tarafından geliştirilen “Dijital eğitici oyunlar ölçeği” 
uygulanmıştır. Araştırmada mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yüzde, frekans ve ortalama gibi 
merkezi değişim ölçüleri, değişkenler arası farkları ortaya çıkarabilmek için de Mann Whitney U ve 
Kruskall Wallis analizlerinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma 
düzeyleri puanlarına bakıldığında; dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin düşük seviyede olduğu 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin cinsiyet değişkenine 
göre erkekler lehine anlamlı farklılaştığı bulunmuştur. Bölümlerine göre dijital oyunları kullanma 
düzeyleri, davranışsal bileşenler alt boyutunda ilköğretim matematik öğretmenleri lehine anlamlı fark 
saptanmıştır. Sınıf seviyesine göre, dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri algılanan fayda alt 
boyutunda üst sınıflar lehine, davranışsal bileşenler alt boyutunda ise alt sınıflar lehine anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir. Dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri aile gelir seviyesine göre davranışsal bileşenler 
alt boyutunda gelir seviyesi yüksek olan aile lehine farklılaşma saptanmıştır. Barınma durumuna göre 
öğrenci evi ve özel yurtta kalan öğrenciler lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Dolayısı ile öğretmen 
adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma durumlarında kendilerini yetersiz gördükleri ve bölüm, sınıf 
seviyesi, aile gelir durumu ve barınma değişkenleri alt boyutlarında farklılaşmanın olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, Öğretmen adayları 

 

 

 

Giriş 

Günümüzde bilimsel faaliyetlerin ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı görülmektedir. Bu hızlı değişime 

bağlı olarak alanyazında yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan biri de dijital oyunlardır. 

Bu yüzyılda insanların hayatını etkileyen ve yaşamlarına katkıda bulunan bilgisayar sektörünün bir ürünü 

dijital oyunlardır (Erboy, 2010). Ülkemizde 1980 yılının ortalarından itibaren dijital oyunlar, video, 

bilgisayar ve elektronik oyunlar şeklinde de tanımlanmaktadır (Hazar ve Hazar; 2017). Diğer taraftan 

dijital oyun, çeşitli teknolojilerle programlanan ve kullanıcılara görsel bir ortamla birlikte kullanıcı girişi 

yapmayı sağlayan oyunlar olarak da ifade edilebilmektedir (Çetin, 2013). Dijital oyun ile ilgili kesin görüş 
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birliği olmasa da farklı sınıflamalar yapılmaktadır. Bugün oyuncu tercihlerine bağlı olarak şekillenmiş çok 

sayıda ve farklı türde oyun bulunmaktadır (Irmak ve Erdoğan, 2016). Çeşitli yazılımlarla programlanan 

ve çeşitli teknolojileri kullanan bu dijital oyunlar, kullanılan teknolojiye göre dijital konsol oyunları, 

bilgisayar oyunları ve çevrimiçi (online) oyunlar olarak da sınıflandırılmaktadırlar (Gökçearslan ve 

Durakoğlu, 2014). Adams ve Rollings (2006) ise dijital oyunları; taktik, yap boz, macera, aksiyon, spor, 

rol yapma ve simülasyon olmak üzere yedi oyun türü belirlemiştir. 

 Alanyazın incelendiğinde; insanlar üzerinde dijital oyunların birçok olumlu ya da olumsuz etki bıraktığı 

gözlenmiştir. Özellikle gelişim döneminde olan çocukların dijital oyunlardan etkilenmesi kaçınılmaz bir 

hal almıştır. Eğitimde inavosyon ile birlikte dijital eğitici oyun tanımı alanyazında yerini almaktadır. Dijital 

eğitici oyunların eğitim-öğretim içeriğinde kullanılması dikkate alındığında, özellikle çocukların bilişsel 

gelişimlerine katkı sağlama noktasında stratejik düşünebilme, hızlı ve doğru karar verme, problem 

çözme, teknoloji kullanımını öğrenme gibi dijital oyunların olumlu katkılarının olduğu ileri sürülmektedir 

(Tüzün, 2002; Horzum vd. 2008; Tarhan ve Nurmedov, 2011; Akçay ve Özcebe, 2012; Şahin ve Tuğrul, 

2012; Ocak, 2013; Irmak, 2016).  

Dijital eğitici oyunların çocuklar üzerinde olumlu etkisi düşünüldüğünde, öğretmenlere ciddi anlamda 

sorumluluk düşmektedir. Özellikle öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin 

belirlenmesi araştırmanın önemini artırmaktadır.  

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini belirlemek ve 

bazı değişkenler açısından farklılık durumunu araştırmaktır. Bu bağlamda problem durumuna ilişkin 

aşağıda verilen sorulara cevap aranmaktadır: 

4- Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanmaları ne düzeydedir? 

5- Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri; 

C) Cinsiyetlerine göre, 

D) Sınıf seviyesine, 

E) Bölümlerine, 

F) Aile gelir durumuna ve 

G) Barınma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini öğretmen adayları 

görüşleri doğrultusunda analiz etmeye yönelik betimsel nitelikli ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. 

İlişkisel tarama; “iki ve daha çok sayıda değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir” (Karasar, 1998:81). 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

üniversiteye devam eden öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise söz konusu 

yükseköğretim programına devam eden 1, 2 ve 4. sınıf öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bu 

araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden, basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit 

seçkisiz örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa 

sahiptir. Araştırmanın örneklemini 320 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına ait 

demografik özelliklere Tablo 1’de yer verilmektedir. 

Tablo 1.  Öğretmen Adaylarının Demografik Özellikleri. 

Özellik  F % 

Cinsiyet   

Erkek  56 17,5 

Kız  264 82,5 

Toplam 320 100 

Sınıf düzeyi   

1. Sınıf 42 13,1 

2. Sınıf 

4. Sınıf 

224 

54 

70 

16,9 

Toplam 

 

Bölüm 

İlköğretim Matematik 

Sınıf Öğretmenliği 

Fen Bilgisi 

Toplam 

Aile Gelir 

0-999 

1000-1999 

2000-2999 

3000-3999 

4000 ve üzeri 

Toplam 

Barınma 

Aile ile birlikte 

Devlet yurdu 

Özel yurt 

Öğrenci evi 

Toplam 

 

320 

 

 

78 

66 

176 

320 

 

19 

84 

115 

50 

52 

320 

 

59 

177 

29 

55 

320 

100 

 

 

24,4 

20,6 

55 

100 

 

5,9 

26,3 

35,9 

15,6 

16,3 

100 

 

18,4 

55,3 

9,1 

17,2 

100 

 

Tablo incelendiğinde öğretmen adaylarının % 82,5’i kadın öğretmen adayından oluştuğu 

gözlenmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının % 70’inin 2. sınıfta olduğu görülmüştür. Diğer taraftan 

katılımcıların yarıdan fazlasının (% 55) Fen bilgisi öğretmen adayı olduğu, sınıf öğretmen adayı oranının 
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ise % 20,6 olduğu gözlenmektedir. Ayrıca barınma durumuna göre öğretmen adaylarının sadece % 9,1’i 

özel yurtta kalırken, yarıdan fazlasının (% 55,3) devlet yurdunda kalması dikkat çekmektedir. 

Veri Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilere 21 maddelik Sarıgöz, Bolat ve Alkan (2018) tarafından 

geliştirilen “ dijital eğitici oyunları kullanma ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında ise 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısına bakılmış ve .78’lik bir değer bulunmuştur. Ölçeğin maddelerinin 

derecelendirilmesinde 5’li likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Her bir veri toplama aracı için bir 

dijital eğitici oyunları kullanma puanı elde edilmiştir. Elde edilen verilerde puanın yüksek olması, dijital 

eğitici oyunları kullanma düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Elde edilen bulguların merkezi 

değişim ölçülerine göre değerlendirilmesinde ayrıca ortalamadan yararlanılmış ve dijital eğitici oyun 

düzeyleri; 1-1,8 çok düşük, 1,8-2,6 düşük, 2,6-3,4 orta, 3,4-4,2 yüksek ve 4,2-5,0 çok yüksek şeklinde 

değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler SPSS programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. 

Araştırmada mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yüzde, frekans ve ortalama gibi merkezi değişim 

ölçüleri, değişkenler arası farkları ortaya çıkarabilmek için de Mann Whitney U ve Kruskall Wallis 

analizlerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular  

Aşağıda araştırma probleminde sırasıyla belirtilen bulgulara yer verilmiştir. ‘ Öğretmen adaylarının dijital 

eğitici oyunları kullanmaları ne düzeydedir?’ problemine ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2. Öğretmen adayları dijital eğitici oyunları kullanım ortalama puanları. 

Ölçek boyutları N X̅ Min Mak Puan SS 

Duygusal bileşenler 320 1,71 6 30 10,26 0,39 
Algılanan fayda 320 2,32 5 25 11,60 0,61 
Algılanan kontrol 320 2,09 6 30 12,54 0,50 
Davranışsal bileşenler 320 1,69 4 20 6,76 0,52 
Toplam 320 1,96 21 105 41,16 0,35 

Tablo 2 incelendiğinde; öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanmaktan kaynaklanan 

tedirginlikle kendilerini duygusal boyutta çok düşük (X̅ = 1,71)  seviyede algıladıkları görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları derste kullanmalarından kaynaklanan faydaları düşük (X̅ =

2,32) düzeyde algıladıkları görülmüştür. Tablonun başka bir bulgusunda ise, öğretmen adaylarının 

birinin desteği olmadan dijital eğitici oyunları kontrollü kullanma seviyelerinin düşük (X̅ = 2,09)  

seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları ileride 

öğrenme ortamlarında kullanmaya yönelik davranışsal boyutta kendilerini çok düşük (X̅ = 1,69)  

seviyede algıladıkları bulunmuştur. 

 Ayrıca öğretmen adayları dijital eğitici oyunları kullanmaya yönelik verdikleri cevapların toplam 

puanlarına bakıldığında, dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin düşük (X̅ = 1,96) düzeyde olduğu 
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görülmektedir. Öğretmen adaylarının yeni bir kavram olan dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin 

toplamda ve alt boyutlarda düşük seviyede olduğu saptanmıştır.  

Araştırmanın ikinci alt problemi, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılıklarını belirlemektir. Öğretmen adaylarının cinsiyetine göre 

dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin farklılaşmasına ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Dijital Eğitici Oyunları Kullanma Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine 

İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet N 
Sıra 

ortalaması 
Sıra toplam U P 

Duygusal bileşenler 
Kadın 264 159,08 41996,50 

7016,50 ,547 
Erkek 56 167,21 9363,50 

Algılanan Fayda  
Kadın 264 149,17 39380,50 

4400,50 ,000* 
Erkek 56 213,92 11979,50 

Algılanan kontrol 
Kadın 264 155,93 41165,00 

6185,00 ,053 
Erkek 56 182,05 10195,00 

Davranışsal bileşenler 
Kadın 264 170,84 45102,00 

4662,00 ,000* 
Erkek 56 111,75 6258,00 

Toplam 
Kadın 264 154,58 40808,00 

5828,50 ,013* 
Erkek 56 188,43 10552,00 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanmalarına yönelik 

toplam puanlarında cinsiyete değişkenine göre anlamlı farklılık (U=5828,50; p<,05) görülmüştür. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, erkek öğretmen adayların dijital oyunları kullanma düzeylerinin kadın 

öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan dijital eğitici oyunları 

kullanma düzeyleri algılan fayda ve davranışsal bileşenler alt boyutlarında cinsiyete göre farklılaşma 

saptanmıştır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma ölçeği 

puanlarının sınıf seviyelerine göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Tablo 4’te öğretmen adaylarının 

dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin sınıf seviyelerine göre farklılaşma durumuna ait bulgulara 

yer verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmen adaylarının Dijital eğitici oyunları Kullanma Ölçeği Puanlarının Sınıf Seviyesi 

Değişkenine İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları. 

  
Sınıf N Sıra Ortalama sd X

2
 p 

Anlamlı 

Fark 

Duygusal bileşenler 

1. Sınıf 42 158,75 

2 2,106 ,349 - 2. Sınıf  224 164,67 

4. Sınıf 54 144,58 
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Algılanan fayda 

1. Sınıf 42 116,46 

2 18,739 ,000* 

1 <2 

1 < 4 

2 < 4 

2. Sınıf  224 159,48 

4. Sınıf 54 198,14 

Algılanan kontrol  

1. Sınıf 42 177,79 

2 2,665 ,264 - 2. Sınıf  224 155,27 

4. Sınıf 54 168,75 

Davranışsal bileşenler 

1. Sınıf 42 174,25 

2 18,032 ,000*  
4 < 2 

4 < 1 
2. Sınıf  224 169,49 

4. Sınıf 54 112,53 

Toplam 

1. Sınıf 42 148,50 

2 2,268 ,322  2. Sınıf  224 165,59 

4. Sınıf 54 148,72 

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin sınıf 

seviyesi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  Analiz 

sonuçlarına göre öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları derste kullanmaktan kaynaklanan 

algıladıkları fayda (X2 =18,739,  p< 0,05) ve Davranışsal bileşenleri (X2 =18,032, p< 0,05)  alt boyutundaki 

puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları derste 

kulanmaktan kaynaklanan algıladıkları fayda boyutunda anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek için 

yapılan Mann Whitney U testi sonucunda,  1. sınıf ile 2. sınıf arasında 2.sınıf lehine, 1. sınıf ve 4. sınıf 

arasında 4. sınıf lehine ve 2. sınıf ve 4. sınıf arasında 4. sınıf lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Dijital 

eğitici oyunları kullanmadan kaynaklanan davranışsal bileşenleri alt boyutunda anlamlı fark ise 4. sınıf 

ile 2. sınıf arasında 2. sınıf lehine ve 4. sınıf ve 1. sınıf arasında 1. sınıf lehine anlamlı fark görülmüştür. 

Buna göre öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri algılanan fayda ve davranışsal 

bileşenler boyutlarında farklılaşma görülürken ve toplam puanlarda dijital eğitici oyunları kullanma 

düzeyleri sınıflarına farklılık göstermemektedir. Sınıf düzeylerinin artmasıyla birlikte eğitim-öğretimde 

yeni yaklaşımların kullanılmasının daha doğru olacağı düşüncesi dijital eğitici oyunları kullanmadan 

kaynaklanan algılanan fayda boyutunda böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir.  Diğer 

taraftan dijital eğitici oyun davranışsal bileşenler boyutunda alt seviyedeki öğretmen adaylarının son 

sınıf öğretmen adaylarından ilgili davranışı gösterme düzeyinin fazla olması atanma kaygısından uzak 

adayların bu tarz yeni yaklaşımlara fazla vakit ayırması ve önem vermesiyle izah edilebilir. Benzer 

çalışmaların yapılması gerçek durumu ortaya koyması açısından yararlı olabilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma ölçeği 

puanlarının bölümlerine göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Tablo 5’te öğretmen adaylarının dijital 

eğitici oyunları kullanma düzeylerinin bölümlerine göre Kruskall Wallis testi bulguları yer almaktadır. 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının Dijital eğitici oyunları Kullanma Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine 

İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları. 
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  Bölüm N Sıra 

Ortalama 

sd X
2
 p Anlamlı Fark 

Duygusal 

bileşenler 

Fen Bilgisi  78 162,30 2 ,835 ,659 - 

İlköğretim 

Matematik  

176 164,12 

Sınıf Öğret. 66 151,43 

Algılanan fayda Fen Bilgisi  78 167,11 2 3,384 ,184 - 

İlköğretim 

Matematik  

176 160,63 

Sınıf Öğret. 66 142,72 

Algılanan 

kontrol  

Fen Bilgisi  78 166,43 2 2,324 ,313 - 

İlköğretim 

Matematik  

176 147,44 

Sınıf Öğret. 66 160,12 

Davranışsal 

bileşenler 

Fen Bilgisi  78 149,81 2 6,143 ,046 İlk. Mat Öğrt. 

>Fen bilgisi 

Öğret. 

İlköğretim 

Matematik  

176 179,75 

Sınıf Öğret. 66 166,26 

Toplam Fen Bilgisi  78 161,00 2 ,852 ,653 - 

İlköğretim 

Matematik  

176 166,38 

Sınıf Öğret. 66 152,22 

 

Tablo 5 incelendiğinde, farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları 

kullanma düzeyleri ve alt boyutlarına ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanmalarına yönelik toplam puanlarında anlamlı 

farklılaşma saptanmamıştır. Dijital eğitici oyunları kullanma davranışsal bileşenler alt boyutunda (X2 

=6,143,  p< 0,05) anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Davranışsal bileşenler boyutunda anlamlı 

farklılaşmanın, kaynağını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, İlköğretim 

matematik öğretmeni adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin Fen bilgisi öğretmen 

adaylarından daha yüksek dijital eğitici oyun düzeyine sahip olması dikkat çekmektedir. İlköğretim 

matematik öğretmen adayların dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin fen bilgisi öğretmen 

adaylarından fazla olması, Fen bilgisi dersi için çok miktarda dijital içerik ve oyun bulunurken matematik 

dersinde dijital içeriğin fazla bulunmaması bu durumu açıklayabilir.  

Araştırmanın beşinci alt problemi öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma ölçeği 

puanlarının aile gelir durumuna göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Tablo 6’te öğretmen adaylarının 

dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin aile gelir durumuna göre Kruskall Wallis testi bulguları yer 

almaktadır. 

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Dijital Eğitici Oyun Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine İlişkin Kruskall     

Wallis Testi Sonuçları. 
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Bölüm N 

Sıra 

Ortalama 
sd X

2
 p 

Anlamlı 

Fark 

Duygusal  

bileşenler 

0-999 (A) 19 208,61 

4 6,523 ,163 - 

1000-1999 ( B) 84 152,48 

2000-2999 (C) 115 158,08 

3000-3999 (D) 50 153,91 

4000 ve üzeri(E) 52 167,56 

Algılanan 

fayda 

0-999 (A) 19 168,32 

4 5,637 ,228 - 

1000-1999 ( B) 84 179,71 

2000-2999 (C) 115 151,50 

3000-3999 (D) 50 156,37 

4000 ve üzeri(E) 52 150,48 

Algılanan 

kontrol  

0-999 (A) 19 198,05 

4 5,869 ,209 - 

1000-1999 ( B) 84 169,94 

2000-2999 (C) 115 155,80 

3000-3999 (D) 50 145,27 

4000 ve üzeri(E) 52 156,57 

Davranışsal 

bileşenler 

0-999 (A) 19 162,05 

4 9,750 ,045 B<D 

1000-1999 ( B) 84 141,18 

2000-2999 (C) 115 167,72 

3000-3999 (D) 50 187,71 

4000 ve üzeri(E) 52 149,02 

Toplam 

0-999 (A) 19 209,50 

4 6,331 ,176 - 

1000-1999 ( B) 84 163,20 

2000-2999 (C) 115 154,48 

3000-3999 (D) 50 159,79 

4000 ve üzeri(E) 52 152,22 

Tablo 6 incelendiğinde, dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri toplam puanda anlamlı 

farklılaşma görülmemiştir. Dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri davranışsal bileşenler alt boyutu (X2 

= 9,750 p < 0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklılaşma tespit edilmiştir. Davranışsal bileşenler 

boyutunda gözlemlenen anlamlı farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U 

testi sonucunda, 3000-3999 (D) arası aile geliri olan öğretmen adaylarının, aile geliri 1000-1999 (B) olan 

öğretmen adaylarına göre dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile gelirinin yüksek seviyede olması dijital oyunları elde etme ve kullanma bakımından öğretmen 

adayları arasındaki anlamlı farklılığı açıklayabilir. 

Araştırmanın altıncı alt problemi öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma ölçeği 

puanlarının barınma durumuna göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Tablo 7’de öğretmen adaylarının 

dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin barınma durumuna göre Kruskall Wallis testi bulguları yer 

almaktadır. 
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Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Dijital Eğitici Oyunları Kullanma Ölçeği Puanlarının Barınma 

Değişkenine İlişkin Kruskall     Wallis Testi Sonuçları. 

  
Barıma N 

Sıra 

Ortalama 
Sd X

2
 p Anlamlı Fark 

Duygusal 

bileşenler 

Aile ile birlikte 59 185,82 

3 6,866 ,076 Anlamsız 
Devlet yurdu 177 150,36 

Özel yurt 29 160,40 

Öğrenci evi 55 166,01 

Algılanan 

fayda 

Aile ile birlikte 59 155,31 

3 ,373 ,946 Anlamsız 
Devlet yurdu 177 160,74 

Özel yurt 29 167,66 

Öğrenci evi 55 161,53 

Algılanan 

kontrol  

Aile ile birlikte 59 155,98 

3 ,785 ,853 Anlamsız 
Devlet yurdu 177 164,22 

Özel yurt 29 150,84 

Öğrenci evi 55 158,46 

Davranışsal 

bileşenler 

Aile ile birlikte 59 160,46 

3 15,982 ,001* 

Devlet yurdu < 

Öğrenci evi  

Devlet yurdu < özel 

yurt 

Devlet yurdu 177 144,95 

Özel yurt 29 193,62 

Öğrenci evi 55 193,14 

Toplam 

Aile ile birlikte 59 168,89 

3 6,621 ,085 Anlamsız 
Devlet yurdu 177 149,16 

Özel yurt 29 171,34 

Öğrenci evi 55 182,29 
 

Tablo 7 incelendiğinde, dijital eğitici oyunları kullanma düzeyleri toplma puanlarında anlamlı farklılık 

tespit edilmemiştir. Dijital eğitici oyunları kullanma davranışsal bileşenler alt boyutunda (X2 =15,982, 

p<0,05) anlamlı farklılık bulunmuştur. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında devlet yurdu ile 

öğrenci evi arasında öğrenci evi lehine, devlet yurdu ile özel yurtta kalan öğretmen adayları arasında 

özel yurtta kalan öğretmen lehine anlamlı fark bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde ortaokul öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerine ilişkin elde edilen 

verilerden yola çıkılarak elde edilen bulgulara ait sonuçlara yer verilmiştir.  

Öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan testlerde, 

öğretmen adaylarının genel olarak düşük düzeyde dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin olduğu 

ortaya çıkmıştır. Alanyazında öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini 

belirlemeye yönelik bir çalışmanın olmaması elde edilen sonucun karşılaştırılmasına imkân 
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vermemektedir. Dijital eğitici oyunlara öğretim faaliyetlerinde çok fazla yer verilmemesi öğretmen 

adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma seviyelerinin düşük olmasını açıklayabilir. 

Araştırmada ikinci olarak, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin cinsiyete 

göre farklılaştığı, erkek öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin kadın 

öğretmen adaylarından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Alanyazında aynı konu üzerinde yapılan 

çalışmalarda (Klimmt & Hartmann 2006; Habgood & Ainsworth, 2011) bu çalışma ile benzer sonuçlar 

bulunmuştur. Söz konusu farklılık, erkeklerin dijital oyunlara kadınlardan daha fazla merak duymasından 

kaynaklanmış olabilir. 

Üçüncü alt probleme ait bulgular incelendiğinde, sınıf seviyesine göre öğretmen adaylarının dijital eğitici 

oyunları kullanma düzeylerinde anlamlı bir şekilde farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuca göre her sınıf seviyesinde öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma seviyelerinin 

benzerlik gösterdiği söylenebilir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi olarak ifade edilen, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları 

kullanma düzeylerinin bölümlerine göre genel olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adayları ileride dijital eğitici oyunları kullanma Davranışsal bileşenler alt boyutundan ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu durum, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının diğer bölümlere göre daha fazla 

dijital eğitici oyun içeriğine ihtiyaç duymasından kaynaklanabilir.  

Araştırmanın beşinci alt problemi ise, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin 

aile gelir durumuna göre dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinde davranışsal bileşenler alt boyutu 

dışında anlamlı farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Davranışsal bileşenler alt boyutunda aile 

gelir düzeyi yüksek olan öğretmen adaylarının aile gelir düzeyi daha az olan öğretmen adaylarından ilgili 

davranışı daha fazla gösterdiklerini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın son alt problemi ise, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinin 

barınma durumuna göre dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerinde davranışsal bileşenleri alt 

boyutunda öğrenci evi ve özel yurtta kalan öğretmen adaylarının ilgili davranışı devlet yurdunda kalan 

öğretmen adaylarına göre ilgili davranışı daha fazla gösterdiklerini düşünmektedirler. Diğer alt 

boyutlarda ve genel puan durumuna göre öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma 

düzeylerinde farklılaşmanın olmaması dikkat çekmektedir.   

Tüm bu sonuçlara bakıldığında, öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanmaları ve bu becerilere 

sahip bireyler olabilmeleri her açıdan onların hayatına olumlu katkı sağlayan ve ileride yetiştirecekleri 

insanların da bu özelliklere sahip olabilmeleri açısından oldukça önemli bir durumdur. Öğrencilerin 

yetişebilmesi için ise, en başta onlara rehberlik yapacak ve bu süreçte onların gelişimlerine fayda 

sağlayacak öğretmenlerin bulunması gerekmektedir. Eğitim-öğretim programında öğretmenlerin 

öğrencilere oluşturacakları etkili öğrenim ortamları ve öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik 
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dijital eğitici oyunları etkili kullanma ile öğrencilerin becerileri artacaktır. Bu sayede dijital eğitici 

oyunlarla becerileri geliştirme eğilimlerine sahip olan bireyler yetiştirilebilir. Ayrıca yapılan bu çalışma 

öğretmen adaylarının dijital eğitici oyunları kullanma düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 

incelemekle birlikte sadece Nevşehir ili Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretmen adayları ile sınırlı kalmayıp 

örneklem grubunun çoğaltılması gerekmektedir. Farklı bağımsız değişkenler açısından öğretmenlerin 

dijital eğitici oyun düzeyleri derinlemesine analiz edilip daha detaylı sonuçlara ulaşılmalıdır. 
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu 

Öğrenmelerinin Bazı Değişkenlerce İncelenmesi 

Gürbüz Ocak46, Akın Karakuyu 47 

 

 

Öz 

 Bilgi toplumuna geçilmesi bireylerin sürekli değişen ve gelişen bilgiyi öğrenmesi ve çağa ayak 
uydurmasını zorunlu hale gelmiştir. Günümüzdeki bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için sadece okul 
ve öğrencilik hayatındaki öğrenmeler yeterli olmayıp öğrenme yaşam boyu devam etmek zorundadır. Bu 
noktada ise yaşam boyu öğrenme kavramı gerekli bir hal almıştır. İş hayatının ara eleman ihtiyacını 
karşılayan meslek yüksekokulu mezunlarının meslek hayatı boyunca öğrenmelerinin devam etmesi de 
bu açıdan önemlidir. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu 
öğrenmelerinin cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, bölüm ve bölüm türü değişkenlerine göre 
incelenmesidir. 

 Çalışma grubunu, Akdeniz bölgesindeki bir Devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda eğitim 
gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 390 meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin 
toplanmasında orjinali Wielkieaqwicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen ve Türkçeye 
uyarlaması Engin, Kör ve Erbay (2017) tarafından yapılan “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek 15 madde, 5’li likert tipinde ve tek boyutludur. Ölçekten alınabilecek puanlar 15 – 75 arasıdır. 
Çalışmamızda ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0,855 dir. Çalışmada nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve veriler normal dağılım 
gösterdiği için bağımsız t testi ile tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır.  

 Araştırmanın sonuçlarına göre, Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların 
ortalaması 55,69 dur. Bu ortalamaya göre öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeleri yüksektir. Cinsiyet, sınıf, 
öğrenim türü, bölüm türü, yaş ve bölüm değişkenleri için yapılan analiz sonuçlarına göre öğrencilerin 
yaşam boyu öğrenmelerinde anlamlı bir farklılık yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, 21.yy Becerileri, Önlisans Öğrencileri 

 

Abstract 

 The transition to information society has made it compulsive for individuals to learn the 
information that changes and improves constantly, and to modernize eventually. In order to keep up 
with these changes happening today, one needs not only the education acquired in school and in 
student life, but also a continuous lifelong learning. The concept of lifelong learning becomes a necessity 
at this point. In this meaning, the lifelong learning during the professional life of graduates of vocational 
schools, which provide intermediate staff for industries, is a topic of importance. This study aimed at 
analyzing lifelong learning of vocational school students to the extent of variables as gender, grade, 
education type, age, department and department type. 

 The study group was consisted of 390 vocational school students who participated in the research 
voluntarily and are studying in the vocational school of a state university somewhere in Mediterranean 
region. In the process of data collection, the “Lifelong Learning Scale” was used, which was originally 
developed by Wielkiewicz & Meuwissen (2014) and adapted to Turkish by Engin, Kör & Erbay (2017). 
The scale had 15 items, one dimension and was of 5-point likert scale. The score range of the scale was 
between 15-75. Reliability coefficient of Cronbach’s Alpha of the scale for our study was 0,855. In the 
study, scanning model from qualitative research methods was used. Since that the mean and the data 
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showed a normal distribution, one-way analysis of variance (ANOVA) with an independent samples t-
test was used. 

 According to the results of study, the mean score of the vocational school students from lifelong 
learning scale is 55,69. This mean shows that the lifetime learning of the students is high. There were 
no significant differences in the lifetime learning of the students according to the gender, class type, 
teaching type, age, department and department type variables.  

Keywords: Lifelong Learning, 21th Century Skills, Associate Degree Students 

 

Giriş 

Yaşadığımız yüzyılda bilginin sürekli değişen bir yapıya bürünmesi bireylerin okul yıllarında 
öğrendikleri bilgi ve becerilerin zamanla geçerliğini yitirmesine ve yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 
Bireylerin hem günlük hem de meslek hayatındaki değişim ve gelişimleri takip edebilmesi için 
öğrenmenin yaşam boyunca devam etmesi gerekir.   

Yaşam boyu öğrenmen kavramının çıkış noktasını, eğitimin daha hatta bebeklik yıllarından itibaren 
başlayarak sürekli eğitim çerçevesinde; sınırlandırılmış, yaşamdaki ilk ve son deneyim yerine yaşam boyu 
süren bir deneyim olması (Şenel, ve Gençoğlu, 2003), bilgi toplumunda okullar, üniversiteler gibi örgün 
eğitim kurumları ile edinilen bilgi, beceri ve davranışların insanın yaşamı boyunca yeterli ve geçerli 
olduğu düşüncesi yerine, öğrenmenin devamlılık arz eden bir süreç olması gerektiği klasik örgün eğitimin 
yerine sürekli eğitim, uzaktan eğitim, e öğrenme, yaşam boyu öğrenme, anlık öğrenme, rastlantısal 
öğrenme gibi yeni kavramların ön plana çıkması oluşturur (Özdemir, 2011). 

Yaşam boyu öğrenme, bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomi ve istihdam alanlarının göz önüne 
alınarak bireylerin ilgi alanlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, 
hayatları boyunca örgün ve yaygın eğitimden çeşitli kazanımlar elde ederek bunların davranışa 
dönüştürülmesidir (Aksoy, 2008, s. 37). Bir başka tanımda yaşam boyu öğrenme, bilgi, beceri ve yetkinlik 
geliştirmek için devamlı bir şekilde yürütülen resmi veya gayri resmi farkı olmaksızın bütün maksatlı 
öğrenme etkinliklerini ifade eden bir öğrenme stratejisi olarak tanımlanmaktadır (Colardyn, 2001). Bu 
tanımlardan hareketle yaşam boyu öğrenmenin hayatın her döneminde ve her alanında hem formal hem 
de informal bir şekilde devam ederek sosyal ve mesleki hayatımız için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve 
davranışların kazandırılması şeklinde ifade edebiliriz.    

Yaşam boyu öğrenmenin nihai hedefi, kişinin bilgi toplumuna adapte olması toplumda hayatını en 
iyi şekilde devam ettirebilmesi için hayatının bütün dönemlerine aktif bir şekilde katılarak tüm alanlarda 
toplumsal olarak iş birliğine gidilmesi, öğrenmenin yaşam boyu devam edeceğine olan inancın artması 
ve kendini nasıl geliştirebileceğinin farkında olan bireylerin çoğalmasıdır (MEB, 2009). Devlet planlama 
teşkilatı yaşam boyu öğrenmenin amacını bireysel, toplumsal ve ekonomik gelişme olarak üç temel 
üzerinde ele almıştır. Kişisel gelişim, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde bireyin karşısına çıkan 
olanaklardan yararlanarak daha çok seçim yapma olanağına sahip olduğunun farkında olmasıdır. 
Toplumsal bütünleşme bireylere yaşamın tüm aşamalarında eşit imkanlar sunarak toplumsal 
bütünleşmeyi sağlamak. Ekonomik anlamda gelişme sağlayarak bireylere yetenek ve becerilerine uygun 
işlerde çalışma sağlamayı amaçlamaktadır (DPT, 2001). Mesleki gelişim açısından yaşam boyu 
öğrenmenin amacı ise bireyin sahip olduğu mesleğinde daha iyi bir çalışma performansı sergileyerek 
mevcut mesleki bilgisinin geliştirilmesini ve işlevsel hale getirilmesidir (Dowling vd., 2004). 

Yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için bireylerde bulunması gereken bazı özellikleri; 
meraklı olma, ülke ve dünya çapındaki yeni gelişmeleri takip etme, bilgi okuryazarı olma, örgütleme ve 
öğrenme becerilerine sahip olma şeklinde sıralayabiliriz (Akkoyunlu, 2008). Bunun yanı sıra yaşam boyu 
öğrenme diğer öğrenme yöntemlerinde olduğu gibi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor bazı yeterlilikleri 
beraberinde gerektirmektedir. Yaşam boyu öğrenme için gerekli bazı ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz 
(Commission Européenne, 2008; akt: Budak,2009): 

1. Ana dilde dört temel beceri (dinleme, konuşma, yazma, okuma) yeterliliği, 

2. Yabancı dilde iletişim kurma becerisi, 

3. Matematik, bilim ve teknoloji alanlarında temel yeterlilikler, 

4. Bilgi toplumunda kullanılan dijital teknolojileri takip etme ve kullanabilme, 
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5. Bireysel ve grupça öğrenme becerisi, 

6. Mesleki ve sosyal hayatta yer almak için sosyalleşme becerisi, 

7. Yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, risk alma, proje yapma ve uygulama yeterliliği, 

8. Duyarlılık ve sanatsal yollarla kendini ifade etmede yaratıcılık yeterliliği. 

Globalleşen dünyamızda bilgi teknolojilerinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi sonucu 
günümüzde iş tanımları ve istihdam koşulları da değişmiş ve mevcut bilgi dahilinde gerçekleştirilen 
meslekler hızla popülerliğini yitirmiştir. Güçlü rekabet koşullarında insanlar işlerini koruyabilmek, 
güncelleyebilmek, geliştirebilmek ve meslek yaşamlarında kariyer basamaklarını çıkabilmek için örgün 
eğitimlerini tamamladıktan sonra yaşam boyu eğitimlerini sürdürmeleri bir zorunluluktur (Gürkan, 
2017). Yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin bireyler tarafından kazanılması bireylerin mesleki 
gelişimlerini tamamlayabilmeleri bakımından oldukça önemli görülmektedir. İşverenler değişen ve 
gelişen mesleki gerekliliklerin kazanılması ve kendisini sürekli yenileyen kişileri talep etmektedir (Akkuş, 
2008). Bu sebeple iş hayatının tekniker ihtiyacını karşılayan meslek yüksekokulu mezunlarının meslek 
hayatları boyunca öğrenmelerinin devam etmesi yani yaşam boyu öğrenmeleri bu açıdan önemlidir. 
Çalışmamızda bu bağlamda meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmelerinin cinsiyet, 
sınıf, öğrenim türü, yaş, bölüm ve bölüm türü değişkenlerine göre incelenmesi ve yaşam boyu öğrenme 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda bir genel araştırma sorusu ve yedi alt araştırma 
sorusu yer almaktadır.  

Problem Cümlesi: 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmeleri bazı değişkenler açısından anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

Alt Problem 

1-MYO öğrencilerinin YBÖ düzeyleri nasıldır? 

2-MYO öğrencilerinin YBÖ Cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3- MYO öğrencilerinin YBÖ sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4- MYO öğrencilerinin YBÖ öğrenim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

5- MYO öğrencilerinin YBÖ yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

6- MYO öğrencilerinin YBÖ bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

7- MYO öğrencilerinin YBÖ bölüm türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Çalışmada önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ve yaşam 
boyu öğrenmeleri bazı değişkenlere göre incelendiği için nicel araştırma türlerinden tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Tarama araştırmaları belirli bir grubun bazı özelliklerini ortaya koymak amacıyla veri 
toplanarak yapılan çalışmalardır (Büyüköztürk vd., 2011).  

 

Katılımcılar 

Çalışma grubunu, Akdeniz bölgesindeki bir Devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda farklı sınıf 
düzeyi ve farklı bölümlerde eğitim gören, araştırmaya gönüllü olarak katılan ve uygun örnekleme tekniği 
ile belirlenen 390 meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında orjinali Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen ve 
Türkçeye uyarlaması Engin, Kör ve Erbay (2017) tarafından yapılan “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 15 madde, 5’li likert tipinde ve tek boyutludur. Ölçekten alınabilecek puanlar 15 – 
75 arasıdır. Çalışmamızda ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0,855 dir.  
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Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde önlisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme seviyelerini belirlemek için 

ortalama ve veriler normal dağılım gösterdiği için cinsiyet, sınıf, öğrenim türü ve bölüm türü değişkenleri 

için bağımsız t testi yaş ve bölüm değişkenleri için ise tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır.  

  

Bulgular 

Tablo 1. 

YBÖ Ölçeğinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

 N X St.Sapma 

Yaşam Boyu Öğrenme 390 55,69 9,28 
    

 
Tablo 1’ e göre katılımcıların yaşam boyu öğrenme ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 

55,69 standart sapması ise 9,28 dir. Önlisans öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların ortalaması 55,69 
dur. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 15-75 arasıdır. Ölçekten alınan 15-34 arası puan düşük, 35-54 
arası puan orta ve 55-75 arası puan YBÖ’nin yüksek olduğu aralıktır.  

Tablo 2. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

Erkek  261 55,49 9,54 388 -.587 .557 
Bayan 129 56,08 8,75    

 
Tablo 2’ e göre erkek öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ölçeği puanlarının ortalaması 55,49 

standart sapması ise 9,54 dür. Bayan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ölçeği puanlarının ortalaması 

56,08 standart sapması ise 8,75 dir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan bağımsız t testi analizine göre 

öğrencilerin cinsiyetleri ile yaşam boyu öğrenmeleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (t(388)=-0,587, 

p>0,05). 

 

Tablo 3. 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

1.Sınıf 208 55,31 9,03 388 -.853 .394 
2.Sınıf  182 56,12 9,56    

 
Tablo 3’ e göre 1.sınıf öğrencilerin puanların ortalaması 55,31 standart sapması ise 9,03 dür. 

2.sınıf öğrencilerin puanların ortalaması 56,12 standart sapması ise 9,56 dır. Sınıf değişkenine göre 

yapılan bağımsız t testi analizine göre öğrencilerin sınıf düzeyleri ile yaşam boyu öğrenmeleri arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur (t(388)=-0,853, p>0,05). 

 

Tablo 4. 

Öğrenim Türü Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

1.Öğretim 272 55,41 9,36 388 -.936 .366 
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Değişken  N X St.Sapma Df t p 
2.Öğretim  118 56,33 9,09    

 
Tablo 4’ e göre 1.öğretim öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalaması 55,41 standart sapması ise 9,36 dır. 2.öğretim öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ölçeğinden 

aldıkları puanların ortalaması 56,33 standart sapması ise 9,09 dur. Öğrenim türü değişkenine göre 

yapılan bağımsız t testi analizine göre öğrencilerin normal öğretim veya ikinci öğretim olma durumları 

ile yaşam boyu öğrenmeleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (t(388)=-0,936, p>0,05). 

  

Tablo 5. 

Yaş Değişkenine Göre Anova Sonuçları. 

Değişken  df Ortalamalar Karesi F p Fark 

Gruplar arası 4 672,084 1,969 .099 Yok 
Gruplar içi 385 32850,993    

Toplam 389     

 
Tablo 5 de görüldüğü gibi meslek yüksekokulu öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların 

ortalamaları arasında yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (F(4, 385) 

= 1,969, p>0,05). 

Tablo 6. 

Bölüm Değişkenine Göre Anova Sonuçları. 

Değişken  df Ortalamalar Karesi F p Fark 

Gruplar arası 6 367,220 .707 .644 Yok 
Gruplar içi 383 33155,857    

Toplam 389     

 
Tablo 6 da görüldüğü gibi önlisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme ölçeğinden aldıkları 

puanların ortalamaları arasında eğitim aldıkları bölüm değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (F(6, 383) = 0,707, p>0,05). 

 

Tablo 7. 

Bölüm Türü Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

Sosyal Bölümler 245 55,36 8,88 388 -.898 .370 
Teknik Bölümler 145 56,24 9,92    

 
Tablo 7’ e göre sosyal bölümler değişkeni için puan ortalaması 55,36 standart sapması ise 8,88 

dir. Teknik bölümler değişkeni için puan ortalaması 56,24 standart sapması ise 9,92 dir. Bölüm türü 

değişkenine göre yapılan bağımsız t testi analizine göre öğrencilerin sosyal veya teknik bölümlerde 

öğrenme durumları ile yaşam boyu öğrenmeleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (t(388)=-0,898, 

p>0,05). 

 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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İçinde yaşadığımız bilgi toplumundaki baş döndürücü gelişmeler bilginin sürekli değişmesine neden 
olmaktadır. Okul yıllarında edindiğimiz bilgiler ve öğrenmeler zamanla geçerliğini yitirmektedir. Bireyler 
kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri için okul dışında da yaşamları boyunca öğrenmeye devam 
etmelidirler. Bu çalışmada, tarama yöntemiyle, yaşam boyu öğrenme ölçeği kullanarak, uygun 
örnekleme tekniği ile çalışmaya gönüllü olarak katılan 390 meslek yüksekokulu öğrencisinden elde edilen 
verilere betimleyici ve kestirimsel analizler uygulanarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu 
öğrenmeleri cinsiyet, sınıf türü, öğrenim türü, bölüm türü, yaş ve bölüm gibi bazı değişkenlere göre 
incelenmeye çalışılmıştır. 

Önlisans öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların ortalaması 55,69 dur. Ölçek den alınabilecek 
puan aralığı 15-75 arasındadır. Bu puan aralığını düşük, orta ve yüksek şeklinde kategorize ettiğimizde 
ölçekten alınan 15-34 arasın puan düşük, 35-54 arası puan orta ve 55-75 arası puan YBÖ’nin yüksek 
olduğu aralıktır. Bu ortalamaya göre öğrencilerin YBÖ düzeyleri yüksek düzeydedir diyebiliriz. Bu sonuç 
çalışma hayatında tekniker olarak çalışan önlisans öğrencilerinin meslek yaşamları boyunca meslekleri 
ile ilgili gelişmeleri, değişiklikleri ve yenilikleri takip etmesi, öğrenmesi ve uygulamaları açısından 
önemlidir. Horuz (2017) yaptığı çalışmada meslek eğitim merkezi öğrencilerinin YBÖ düzeylerini yüksek 
bulmuştur. Aynı sonuca Karakuş (2013) meslek yüksekokulu öğrencileri ile yaptığı çalışmada ulaşmıştır. 
Karaduman (2015) üniversite öğrencilerinin YBÖ düzeylerini yüksek bulmuştur.  

Çalışmamızda öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Bu sonuç Dündar 
(2016), Akcaalan (2016), Duymuş ve Sulak (2018), Karaoğlan Yılmaz ve Binay Eyuboğlu(2018) ve Kabataş 
ve Karaoğlan Yılmaz (2018) ın sonuçları ile aynıdır. (Diker Coşkun, 2009; Aydın, 2018 ve Karaman ve 
Aydoğmuş, 2018) ise üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada bayan öğrenciler lehine fark 
bulmuşlardır. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaş değişkenine göre farklı yaş gruplarının YBÖ ile 
arasında bir fark çıkmamıştır. Babanlı (2015) yetişkin eğitimindeki kursiyerlerle yaptığı çalışmada yaş 
değişkenine göre anlamlı bir fark bulamamıştır. Karaoğlan Yılmaz ve Binay Eyuboğlu (2018) 
öğretmenlerle yaptıkları çalışmada yaş değişkenine göre anlamlı fark bulmuşlardır. Öğrencilerin sınıf 
düzeyine göre YBÖ de istatistiksel açıdan herhangi bir fark yoktur. Bu sonuç Dündar (2016) ve Akcaalan 
(2016) ortaya koyduğu sonuç ile aynıdır. Karakuş (2013) ve Sarıgöz (2015) meslek yüksekokulu 
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 2.sınıflar lehine Karaman ve Aydoğmuş (2018) ise 1.sınıflar lehine 
anlamlı farklılık bulmuşlardır. Coşkun ve Demirel (2012) ve Aydın (2018) fakülte öğrencileri ile yaptıkları 
çalışmada son sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı fark bulmuşlardır. Önlisans öğrencilerinin yaş ve sınıf 
değişkenlerine göre YBÖ de anlamlı farklılık çıkmaması bu okullardaki eğitimin iki yıl olması nedeniyle 
öğrenciler arasında söz konusu değişkenler için belirgin bir farklılığa neden olmayışından kaynaklı 
olabilir.  

Çalışmamızdaki bir diğer sonuç ise bölüm değişkenine göre bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç 
Karakuş (2013) ile Duymuş Sulak (2018) in bulduğu sonuç ile benzerdir. Sarıgöz (2015) meslek 
yüksekokulunda farklı bölümlere göre öğrencilerin YBÖ de anlamlı fark bulmuştur. Aynı durum 
öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm türlerinin sosyal veya teknik olma değişkenine de yansımıştır. 
Hem sosyal hem de teknik bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların 
ortalamasına baktığımızda YBÖ düzeylerinin yüksek olduğunu fakat herhangi bir grubun lehine 
farklılaşmadığı karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada incelenen bir diğer değişken ise öğrencilerin öğrenim 
türlerinin normal veya ikinci öğretim olma durumuna göre ise YBÖ de anlamlı bir farklılık yoktur. Dündar 
(2016) sınıf öğretmeni adayları ile yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının öğrenim türüne göre YBÖ de 
bir farklılık tespit edememiştir. Normal ve ikinci öğretim arasında üniversiteye yerleşme puanlarının 
arasında çok fazla fark olmaması, aynı öğretim elemanlarından aynı dersleri alıyor olmaları aralarında 
anlamlı farklılığın çıkmamasının nedeni olabilir.   
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Önlisans Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının 

İncelenmesi 

Gürbüz Ocak148, Akın Karakuyu2 49* 

 

Önlisans Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi 

 

Öz 

 Bilginin öğrenilmesi sürecinde bilgiye ve bilme eyleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair bireylerin 
sahip oldukları inançlar epistemolojik inançlar olarak ifade edilir. Bu bağlamda her öğrenim seviyesindeki 
öğrenciler için epistemolojik inançlar önemli olup, çalışmamızda meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, bölüm ve bölüm türü değişkenlerine göre 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

 Çalışma grubunu meslek yüksekokulunda eğitim gören ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 380 
önlisans öğrencisi oluşturmuştur. Veriler katılımcılardan “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanarak 
toplanmıştır. Ölçeğin orjinali Schommer tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Aydın, Selçuk, 
Çakmak ve İlğan (2017) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 5’li likert tipinde, 23 madde, çaba, yetenek ve tekbir 
doğru olmak üzere 3 alt faktörden oluşmaktadır. Çalışmamızda ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik 
katsayısı 0,859 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada nicel araştırma türlerinden tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Ortalama, Bağımsız t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (anova), Post-
Hoc., Mann Whitney U analizleri uygulanmıştır. 

 Araştırmanın sonuçlarına göre; Meslek yüksekokulu öğrencilerinin epistemolojik inançlar 
ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 78,58 dir. Bu ortalamaya göre önlisans öğrencilerin 
epistemolojik inanç seviyeleri orta düzeydedir. Cinsiyet, öğrenim türü, bölüm türü ve yaş değişkenleri 
için yapılan analiz sonuçlarına göre öğrencilerin epistemolojik inançlarında anlamlı bir farklılık yoktur. 
Sınıf değişkeni için 2.sınıflar bölüm değişkeni için ise lojistik bölümü lehine anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Epistemolojik İnançlar, Epistemoloji, Önlisans Öğrencileri,  

 

Abstract 

 In the process of acquiring knowledge, beliefs that individuals have towards knowledge and 
towards how the action of knowing can be achieved is described as epistemological beliefs. In this 
context, epistemological beliefs is important for students at all levels of education and our study aimed 
at analyzing epistemological beliefs of vocational school students with regards to variables as gender, 
grade, education type, age, department and department type. 

 The study group was consisted of 390 vocational school students who participated in the research 
voluntarily and are studying in a vocational school. Data were collected from participants by using 
“Epistemological Beliefs Scale”. The scale was originally developed by Schommer and adapted to Turkish 
by Aydın, Selçuk, Çakmak and İlğan (2017). The scale had 23 items, three sub-dimensions named effort, 
skills and single true, and was of 5-point likert type. Reliability coefficient of Cronbach’s Alpha of the 
scale for our study was calculated as 0,859. In the study, scanning model from qualitative research 
methods was used. For the mean calculation and normally distributed variables in the data analysis, 
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independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used with Post-Hoc. 
analyses. For the variables do not show normal distribution, Mann Whitney U analysis was used. 

 According to the results of study, the mean score of the vocational school students from 
Epistemological beliefs scale is 78,58. This mean shows that the epistemological beliefs of the students 
is mid-level. There were no significant differences in the epistemological beliefs of the students 
according to the gender, class type, teaching type, department type and age variables. For class variable 
a significant differences were found in favor second class, for department variable a significant 
differences were found in favor logistics. 

Keywords: Epistemological beliefs, Epistemology, Associate Degree Students 

 

Giriş 

İnsanlığın var oluşundan günümüze yeni ve farklı anlamlara bürünerek varlığını devam ettiren bilgi 
sırasıyla avcı toplumu, tarım toplumu, endüstri toplumu ve son olarak da bilgi toplumuna geçişte büyük 
bir rol oynamıştır. Bireylerin bilgiyi edinmesi, yönetmesi, depolaması ve transfer etmesi bilgi bilimi 
anlamına gelen epistemolojiyi bilgi toplumunda önemli bir kavram haline getirmiştir.    

Epistemoloji, insanın sahip olduğu bilginin doğası ve gerekçesini konu edinen felsefenin bir alanıdır 
(Hofer ve Pintrich, 1997). Epistemoloji bilgiyi ele alarak bilgiyle ilgili olarak bilginin olanaklarını, 
kaynağını, doğasını, doğruluğunu, geçerliğini, gerekçelerini, yöntemlerini ve sınırlarını inceleyen bilim 
dalıdır (Öztürk, 2009; Güngör, 2016). 

Epistemolojik inançlar, genel anlamda bireylerin bilginin ne olduğunun farkına olması ve kendi 
öğrenmelerini nasıl gerçekleştireceklerine dair öznel olan inançlarıdır (Schommer, 1990; Deryakulu, 
2004; Eroğlu ve Güven, 2006). Bir başka tanımda epistemolojik inançlar, bilginin belirlenmesi, 
yapılandırılması, değerlendirilmesi, konumlandırılması, anlamlandırılması ve üretilmesi hakkındaki 
bireylerin sahip oldukları inançlar şeklinde ifade edilmektedir (Hofer, 2001).  

Bireylerin sahip olduğu epistemolojik inançlar, onları yeni karşılaştıkları bilgileri anlamlı bir şekilde 
işlemesi, yorumlaması, içselleştirmesi, öğrencilerin ders çalışma stratejilerini, biliş ötesi düşünmelerini, 
problem çözme becerileri, öğrenme için gösterdikleri çaba ve sarf ettikleri zaman gibi değişkenleri 
etkilemektedir (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002). Schommer (1990) bireylerin epistemolojik 
inançlarını gelişmiş ve gelişmemiş epistemolojik inançlar şeklinde sınıflandırmıştır. Gelişmemiş 
epistemolojik inançlara sahip bireylere göre bilgi; 

1-Bilgi basittir. 

2-Bilgi kesindir. 

3-Öğrenme hemen gerçekleşir. 

4-Öğrenme yeteneği doğuştandır  

Gelişmiş epistemolojik inançlara sahip bireylere göre ise bilgi; 

1-Bilgi karmaşıktır. 

2-Bilgi kesin değildir. 

3-Öğrenme zaman içerisinde gerçekleşir. 

4-Öğrenme yeteneği sonradan geliştirilebilir.  

Schommer’ın ortaya koyduğu bu epistemolojik inanç modelinden sonra son yıllarda epistemolojik 

inançlarla ilgili yapılan çalışmalarda, epistemolojik inançların bireylerin doğuştan getirdiği ve 

değişmeyen bir kişilik özelliği olmadığı, olumlu yaşantılarına bağlı olarak zamanla gelişebildiği ortay 

konmuştur. Epistemolojik inançların gelişimini etkileyen faktörleri; yaş, cinsiyet, zihinsel gelişim, doğum 

yeri, sınıf düzeyi, yaşanılan yer, aile yapısı, anne-baba eğitim düzeyi ve mesleği, denetim odağı, öğrenme 



 

325 
 

ortamı, kültür, not ortalaması, okul türü, branş, sosyo-ekonomik durum, bölüm, uyruk, teknolojik 

yatkınlık, sosyal çevre vb. şeklinde sıralayabiliriz (Deryakulu, 2006; Kaya ve Ekici, 2017). 

Bireylerin inanç değerleri davranışlarının ortaya çıkmasında etkili bir faktördür. İnançların 
değiştirilebileceğinden hareket ettiğimizde özellikle olumsuz inançların olumluya dönüştürülmesi 
istendik davranışların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Epistemolojik inançlarında olumsuzdan olumluya 
dönüştürülmesi bireylerin bilgiye olan inanışlarını ve öğrenmelerini pozitif anlamda etkileyecektir. Birçok 
farklı mesleki branşlarda eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencilerinin hem okul hayatında hem de iş 
hayatında günden güne değişen bilgiyi takip edip uyum sağlayabilmesi mesleğini başarı ile yerine 
getirebilmesi açısından sahip oldukları epistemolojik inançları önemlidir. Çalışmamızda bu bağlamda 
öğrencilerin epistemolojik inançlarını etkileyebilecek faktörlerden olan cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, 
bölüm ve bölüm türü gibi değişkenlere göre incelenmesi ve epistemolojik inançlarının düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda bir genel araştırma problemi ve yedi alt araştırma problemine 
cevap aranmıştır.  

Problem Cümlesi: 

Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir? 

Alt Problem 

1-Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inanç düzeyleri nedir? 

2-Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları cinsiyete göre anlamlı olarak değişir mi? 

3- Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları sınıf düzeyine göre anlamlı olarak değişir mi?  

4- Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları öğrenim türüne göre anlamlı olarak değişir mi?  

5- Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları yaşa göre anlamlı olarak değişir mi? 

6- Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları bölüm değişkenine göre anlamlı olarak değişir mi?  

7- Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları bölüm türüne göre anlamlı olarak değişir mi?  

Yöntem 

Bu araştırmada önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançları birtakım değişkenlere göre 
incelendiği için tarama yöntemi kullanılmıştır.  Çok sayıda katılımcı üzerinde uygulanan, bireylerin olgu 
ve olaylarla ilgili görüşlerinin, tutumlarının ele alınarak olgu ve olayların betimlenmesinin amaçlandığı 
araştırmalar tarama araştırmalarıdır (Tanrıöğen, 2014). 

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesindeki meslek yüksekokulu, örneklemini ise uygun 
örnekleme yoluyla belirlenen, çalışmaya gönüllü olarak katılan ve önlisans düzeyinde eğitim alan 380 
öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Veriler katılımcılardan “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanarak toplanmıştır. Ölçeğin orjinali 

Schommer tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Aydın, Selçuk, Çakmak ve İlğan (2017) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek, 5’li likert tipinde, 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten en düşük puan 23 

en yüksek puan ise 115 dir. Çalışmada belirlenen örneklem için ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik 

katsayısı 0,859 dur. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançlar seviyesini belirlemek için 

ölçekten aldıkları puanların ortalamalarına bakılmıştır. Ayrıca cinsiyet ve öğrenim türü değişkeni için 

bağımsız t testi, sınıf ve bölüm türü değişkenleri için Mann Whitney U, yaş değişkeni için tek yönlü 

varyans analizi ve son olarak bölüm değişkeni için Kruskall Wallis farklılığın hangi bölüm lehine olduğunu 

belirlemek için ise Post-Hoc. analizleri kullanılmıştır.  
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Bulgular 

Tablo 1. 

Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

 N X St.Sapma 

Epistemolojik İnançlar 380 78.58 13.10 
    

 
Tablo 1’ e göre öğrencilerin epistemolojik inançlar ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 

78,58 standart sapması ise 13,10 dur. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 23 - 115 arasıdır. Ölçekten alınan 

23-54 arası puan düşük, 55-86 arası puan orta ve 87-115 arası puan epistemolojik inançların yüksek 

olduğu aralıktır. Bu ortalamaya göre öğrencilerin epistemolojik inanç düzeyleri orta düzeydedir. 

 

Tablo 2. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

Erkek  253 79.33 13.81 378 1.571 .117 
Bayan 127 77.07 12.14    

 
Tablo 2’ e göre erkek öğrencilerin epistemolojik inançlar ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalaması 79,33 standart sapması ise 13,81 dir. Bayan öğrencilerin epistemolojik inançlar ölçeğinden 

aldıkları puanların ortalaması 77,07 standart sapması ise 12,14 dür. Cinsiyet değişkenine göre yapılan 

bağımsız t testi analizine göre öğrencilerin cinsiyetleri ile epistemolojik inançları arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur (t(378)=1,571, p>0,05). 

 

Tablo 3. 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Mann Whitney U Sonuçları. 

Değişken  N M.Rank S.Rank U z p 

1.Sınıf 201 173.42 34858.03 14557.0 -3.213 .001* 
2.Sınıf  179 209.68 37532.0    

 
Tablo 3’de görüldüğü gibi önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançlar ölçeğinden aldıkları 

puanların sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için yapılan Mann Whitney-

U sonucunda, gruplar arasında 2.sınıflar lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmıştır 

(t(378): -3,213, p<0,05, U:14557,0). 

 

 
 

Tablo 4. 

Öğrenim Türü Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları. 

Değişken  N X St.Sapma Df t p 

1.Öğretim 266 78.29 13.31 378 -.636 .525 
2.Öğretim  114 79.24 13.32    
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Tablo 4’ e göre 1.öğretim öğrencilerin epistemolojik inançlar ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalaması 78,29 standart sapması ise 13,31 dir. 2.öğretim öğrencilerin epistemolojik inançlar 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 79,24 standart sapması ise13,32 dir. Öğrenim türü değişkenine 

göre yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre katılımcıların normal öğretim veya ikinci öğretim olma 

durumları ile epistemolojik inançları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (t(378)=-0,636, p>0,05). 

  

Tablo 5. 

Yaş Değişkenine Göre Anova Sonuçları. 

Değişken  df Ortalamalar Karesi F p Fark 

Gruplar arası 4 972.480 1.379 .241 Yok 
Gruplar içi 375 66103.991    

Toplam 379     

 
Tablo 5 de görüldüğü gibi meslek yüksekokulu öğrencilerinin epistemolojik inançlar ölçeğinden 

aldıkları puanların ortalamaları arasında yaş değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (F(4, 375) 

= 1,379, p>0,05). 

 

Tablo 6. 

Bölüm Değişkenine Göre Kruskal Wallis Sonuçları. 

Gruplar N Chi-Square  df p 

Çocuk Gelişimi 36       18.086                           6                 .005* 
Özel Güvenlik 59 

Lojistik  128 
Inşaat Teknolojisi 24 

Bilgisayar Programcılığı 85 
Elektrik 28 

Emlak Yönetimi 20 
Toplam 380 

 
Tablo 6’da meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre epistemolojik 

İnançlarında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis analizi yapılmıştır. Farklılık 

tespit edilmesi üzerine varyans eşitliğinin olmadığı durumlarda kullanılan Post Hoc. Tamhane T2 analizi 

yapılmış sonuçlar Tablo 7 de verilmiştir. 

 

Tablo 7. 
Bölüm Değişkenine Göre Post-Hoc. Tamhane T2 Sonuçları. 

I                                                                  J I-J St.Hata p 

Çocuk Gelişimi                               Özel Güvenlik   -3.529 2.08 .875 
Lojistik  -7.062 1.98 .014* 
İnşaat -10.458 3.69 .151 

Bilgisayar -2.220 2.24 1.000 
Elektrik -1.642 3.27 1.000 

Emlak -2.400 2.11 .998 

 

Tablo 7’ye bakıldığında meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlerin 

farkları karşılaştırıldığında anlamlı farklılığın Lojistik bölümü lehine olduğu görülmektedir.   

Tablo 8. 
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Bölüm Türü Değişkenine Göre Mann Whitney U Sonuçları. 

Değişken  N M.Rank S.Rank U z p 

Sosyal Bölümler 243 193.85 47104.5 15832.5 -.791 .429 
Teknik Bölümler 137 184.57 25285.5    

 
Tablo 8’de ki analize göre önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançlar ölçeğinden aldıkları 

puanların bölüm türü değişkenine göre anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann 
Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t(378): -0,791, p>0,05, 
U:15832,5). 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

İçinde yaşadığımız 21.yy. toplum 4.0 yani bilgi toplumu olarak adlandırılmıştır. Bu toplumun özelliği 
bilginin üretilmesi, güncellenmesi, depolanması ve transfer edilmesidir. Kelime anlamı olarak bilgi bilimi 
anlamına gelen ve bireylerin bilgiye yönelik inanışlarını ifade eden epistemolojik inançlar günümüzde 
daha ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, tarama yöntemiyle uygun örnekleme tekniği kullanılarak 
belirlenen 380 önlisans öğrencisinin epistemolojik inançları cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, bölüm ve 
bölüm türü gibi bir takım bağımsız değişkenlere göre incelenmiştir. 

Önlisans öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların ortalaması 78,58 dir. Veri toplama aracı olarak 
kullanılan epistemolojik inançlar ölçeğinden alınabilecek puan aralığı 23-115 arasındadır. Bu puan 
aralığını düşük, orta ve yüksek şeklinde kategorize ettiğimizde ölçekten alınan 23-54 arası puan düşük, 
55-86 arası puan orta ve 87-115 arası puan epistemolojik inançların yüksek olduğu aralıktır. Bu puan 
aralıklarına göre öğrencilerin epistemolojik inanç düzeyleri orta düzeydedir. Çalışma hayatında 
mühendis veya uzmanların projelerini uygulamasına yardımcı olarak üretimin veya hizmetin 
gerçekleştirilmesinde temel elemanlardan olan önlisans mezunlarının çağın değişen bilgi yapısını 
yakalaması ve uyum sağlaması açısından beklenen sonuç aslında epistemolojik inançlarının yüksek 
seviyede olmasıdır. Murat (2018) öğretmenlerle, (Erdem, Yılmaz ve Akkoyunlu, 2008; Karataş, 2011; 
Demir, 2012) öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmalarda katılımcıların epistemolojik inançlarını düşük 
ve orta düzeyde bulmuşlardır.   

Öğrencilerin cinsiyetleri ile epistemolojik inançları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Bu 
bulgu önlisans öğrencilerinin kız veya erkek olma durumuna göre bilginin kaynağı, bilginin sınırları, 
bilginin değişebileceğine olan inanışlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucunu 
vermektedir. Bu sonuç (Terzi, 2005; Meral ve Çolak, 2009; Sapancı, 2012; Tümkaya, 2012; Biçer, Er ve 
Özel, 2013; Adak, 2016) bulduğu sonuçlarla aynı yönlüdür. Literatürde epistemolojik inançlar ile cinsiyet 
arasında anlamlı farklılığın olduğu çalışmalarda mevcuttur. (Schommer-Aikins ve Hutter, 2002; 
Deryakulu ve Büyüköztürk, 2005; Aypay, 2011b; Terzi vd., 2015; Karakuyu ve Uyar, 2018) 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşları ile epistemolojik inançları arasında anlamlı bir farklılık 
çıkmamıştır. Bu durum meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin yaş aralığının çoğunlukla 
18-20 arası olması nedeniyle fakülte öğrencilerine göre yaş aralığının birbirine daha yakın olmasından 
dolayı olabilir. Güngör (2016) spor yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin yaşlarına 
göre anlamlı bir farklılık tespit edememişlerdir. Bayrak vd. (2013), yaş değişkeni ile epistemolojik inanç 
arasında 24 yaş ve üzeri yaş aralığındaki katılımcı grubun lehine anlamlı bir fark ortaya koymuşlardır. 
Katılımcıların sınıf düzeyine göre epistemolojik inançlarında istatistiksel açıdan 2.sınıflar lehine anlamlı 
farklılık vardır. Bu sonuç öğrencilerin iki yıl boyunca aldıkları eğitimin onların bilgi felsefelerinde ve bilgiye 
bakış açılarında bir yenilik getirmesinden kaynaklı olabilir. Literatürde yapılan bazı çalışmalar 
çalışmamızdaki sonuçlarla bu açıdan aynı yönlüdür (Aypay, 2011a; Karabulut ve Ulucan, 2012; Tümkaya, 
2012; Baldwin & Alsumait, 2013).  

Çalışma grubunun bölüm türlerinin sosyal veya teknik olma durumuna göre ve öğrenim türlerinin 
normal veya ikinci öğretim olma durumuna göre ise epistemolojik inançlarında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Bu öğrencilerin eğitim seviyelerinin birbirine yakın olması, aldıkları eğitimin benzer 
nitelikte olması, bilgiyi aynı şekilde anlamlandırmaları ve okul öğrenmelerini gerçekleştirmelerinin 
benzer özelliklerde olmasından kaynaklı olabilir. Sosyal bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile teknik 
bölümdeki öğrenciler arasında anlamlı fark olmamasına rağmen sosyal bölümdeki öğrencilerin 
ortalamaları daha yüksektir. Bu durum Teknik bilimlerdeki bilgilerin ispata dayalı olması nedeniyle daha 
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az değişken olmasındandır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre ise epistemolojik inançlarında 
Lojistik bölümü öğrencileri lehine anlamlı farklılık çıkmıştır. Literatürdeki bazı çalışmalar da (Jehng vd., 
1993; Eroğlu ve Güven, 2006; Aypay, 2011b; Kazu ve Erten, 2015) epistemolojik inançlarla bölüm 
değişkeni arasında anlamlı farklılığın olduğu ortaya konulmuştur.  

Önlisans öğrencilerinin epistemolojik inançlarının incelendiği bu çalışmada sonuç olarak; 
öğrencilerin epistemolojik seviyeleri orta düzeyde çıkmış, cinsiyet, yaş, bölüm türü ve öğrenim türüne 
göre anlamlı bir farklılaşma yokken 2.sınıfların ve lojistik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin lehine 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Literatürde epistemolojik inançlarla ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla 
öğretmen, öğretmen adayları ve ortaöğretim öğrencileri üzerinde çalışmalar yürütülmüş, teknik ve 
sosyal alanlarda birçok farklı bölümde mesleki eğitim alarak iş dünyasının ara eleman ihtiyacını 
karşılayan önlisans öğrencileri ile yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma 
literatürdeki bu boşluğu doldurabilecek nitelikteki çalışmalardan biridir. Araştırmacılara önlisans 
öğrencilerinin epistemolojik inançlarını farklı değişkenleri ele alarak incelemeleri ve epistemolojik 
inançlarını etkileyebilecek farklı değişkenlerle aralarındaki ilişkinin inceleneceği çalışmalar yapmaları 
önerilebilir.   
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Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen 

Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi 

Mustafa Çelebi150, Merve Tösten1 51* 

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine 

Göre İncelenmesi 

Öz 

Eğitimin iyileştirilmesi, öğretmen eğitiminin iyileştirilmesi ile doğrudan paralellik 

göstermektedir. Öğretmen adaylarına hizmet öncesi dönemde verilen eğitimi bilimsel açıdan ele almak 

ve gerekli düzenlemeleri yapmak bu konuda yapılabilecek çalışmalardan bir tanesidir. Literatürde 

öğretmen eğitimi üzerine pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Fakat çalışmalar incelendiğinde tek 

bir daldaki öğretmen adaylarının görüşlerine yer verildiği görülmüştür. Bu çalışma farklı dallardaki 

öğretmen adaylarının görüşlerini karşılaştırma fırsatı sunması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma 

bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği Ve PDR 

alanında öğrenim gören toplam 32 öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 

toplanırken araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre öğretmen adaylarının görüşleri branşlarına göre farklılık göstermektedir. Çalışmaya katılan Sınıf, 

Türkçe ve İlköğretim Matematik öğretmen adayları lisans düzeyinde aldıkları alan ve öğretim teknikleri 

bilgisini teorik olarak yeterli bulurken pratik olarak yeterli bulmadıklarını ifade etmiştir. Fen Bilgisi 

öğretmen adayları aldıkları lisans eğitiminin yeterli düzeyde olmadığını belirtirken, PDR ve Almanca 

öğretmen adayları aldıkları eğitimin alan bilgisi ve öğretim yöntemi açısından yeterli olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları aldıkları “öğretmenlik uygulaması” dersinin kendilerine 

özgüven, sınıf yönetimi ve kişilerarası iletişim gibi bireysel yeterlilik kazandırmanın yanı sıra, akademik 

yeterlilik ve hatta karşılaşılan problemlerle mücadele becerisi gibi öğretim sürecine yönelik yeterlilikleri 

de kazandırdığını belirtmiştir. 

 

Giriş 

Eğitim en genel ifadesi ile kültürel değerleri bireye kazandırma yani kültürleme süreci olarak 

tanımlanabilir (Sönmez, 2009). Eğitimin amacı bireyde istendik davranış değişikliği oluşturmaktır (Ertürk, 

1972). Geçmişten günümüze kadar eğitim kavramı üzerine farklı tanımlamalar yapılmıştır. Çünkü 

eğitimin tanımı her felsefeye (idealizm, realizm, varoluşçuluk, realizm) göre değişiklik göstermektedir. 

Fakat pek çok tanımın ortak yönü, eğitime bir amaç yüklemiş olmasıdır (Sönmez, 2009).  

Genel olarak eğitimin tanımlarına baktığımız zaman hem felsefi sisteme göre yapılan 

tanımlamalarda (Sönmez, 1993),  hem de eğitime psikolojik açıdan yaklaşanların yaptığı tanımlamalarda 

(Kıncal, 2004), eğitimin daha çok sosyal yönüne vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu noktada eğitimin, 

bireylerin topluma uyumunu sağlama ve içinde bulunduğu toplumun kültürünü aktarma gibi işlevlerinin 

varlığından söz etmek mümkündür (Filiz, 2011). Bu işlevler en iyi eğitim kurumlarında ve öğretmenler 

tarafından kazandırılır. 
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Eğitim kurumları, belirli amaçlar (ekonomik, politik, toplumsal) doğrultusunda eğitim alan ve 

eğitim sunan tarafların bir arada bulunduğu, girdileri ve çıktıları belirli şartlara göre gerçekleşen, değer 

ve normların şekillendirildiği yapılardır (Senemoğlu, 2009). Eğitim kurumlarının sunduğu hizmetlerde en 

aktif rol oynayan kişilerden biri de öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenler eğitimin niteliğini belirleyen 

etkenlerin başında yer alır (Baştürk, 2009). Eğitimin niteliğinin arttırılması için öncelikli olarak 

öğretmenlerin gerekli nitelikleri taşıyor olması gerekir (Erden, 2005). Bu noktada öğretmenlere ve 

öğretmenlik mesleğine hem bireysel hem de toplumsal olarak sorumluluk yüklenmiştir (MEB, 2017). 

Öğretmenlerin bu sorumlulukları yerine getirebilecek yeti ve yeteneklere sahip olması ise hizmet öncesi 

ve hizmet içi dönemde aldığı eğitimin yeterliliği ve sürekliliğine bağlıdır. 

Öğretmenlerin, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimde iyi bir şekilde yetiştirilmesi 

eğitim hizmetlerinin kalitesi ile doğrudan paralellik göstermektedir (Şişman, 2001). Öğretmenlerin daha 

iyi yetiştirilmesinde başarılı olunmak isteniyorsa, öncelikli olarak hizmet öncesi eğitim programlarının 

bilimsel olarak ele alınması konusunda özen gösterilmelidir (Oral ve Dağlı, 1999). Gelişen ve değişen 

dünyanın ihtiyaçlarına göre girdiler ve çıktılar yeniden değerlendirilmeli, uygun hedefler belirlenerek 

öğretmen eğitimi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü bir öğretmenin alanında yeterli 

olması, öğretim yöntemlerini doğru ve etkili kullanması, iyi bir sınıf ortamı oluşturması ve olumlu model 

olması gibi beceriler kazanmasının yolu nitelikli bir eğitim sürecinden geçmektedir (Özkılıç, Bilgin ve 

Kartal, 2008). 

Öğretmen eğitiminin genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi olmak üzere üç 

boyutu vardır (Özkılıç, vd., 2008). Öğretmen adayları aldığı alan bilgisi eğitimi ile bilgi, beceri ve tutumları 

öğrencilere kazandıracak; genel kültür ile karşılaştığı problemleri çözmede ve çağa ayak uydurmada 

etkin davranış sergileyecek; öğretmenlik meslek bilgisi ile de kendi alanının eğitimini en kaliteli biçimde 

öğrencilere sunacaktır (Küçükahmet, 2002). Yükseköğretim Kurulu’nun öğretmenlik lisans 

programlarında yaptığı yeni düzenlemeye göre,  alan eğitimi ve öğretimine ağırlık verilmiş, alanla 

doğrudan ilişkili olmayan dersler kaldırılırken, onun yerine alan öğretimi ile ilgili olan derslere yer 

verilmiştir (YÖK, 2018). Bu sayede mesleki bilgi ve beceriler kazandırma ve alan eğitimi ve öğretimi 

konusunda öğretmen adaylarının donanımını arttırmak hedeflenmiştir (YÖK, 2018). Yine yapılan bu 

düzenlemeye göre ‘Okul Deneyimi’ dersi,  dersin etkili ve işlevsel biçimde gerçekleştirilemediği gerekçesi 

ile kaldırılmış ve ders içeriği ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersi ile birleştirilmiştir (YÖK, 2018). Öğretmenlik 

uygulaması dersi lisans eğitim programının yedinci ve sekizinci dönemlerinde verilmektedir. 

Hizmet öncesi dönemde öğrenilen teorik bilgilerin, söz konusu öğretmenlik alanında, deneyimli 

öğretmenlerin gözetiminde ve doğrudan sınıf ortamında planlı bir şekilde uygulanması, öğretmenlik 

mesleğinin adaylar tarafından doğru algılanıp benimsenmesinde önemli ölçüde yararlı olacaktır (Özkan, 

Albayrak ve Berber, 2005). Çünkü hizmet öncesi dönemde verilen eğitimin adaylara en büyük 

katkılarından biri de akademik bilgi altyapısı ve mesleki deneyim kazandırmaktır. Adaylar bu dönemde 

aldığı teorik bilgiler ile bilgi altyapısını, “Öğretmenlik Uygulaması” dersi ile de mesleki deneyimini 

şekillendirir. Öğretmenlik uygulama dersleri, öğretmenliğe aday öğrencilerin, mesleği tanımalarını ve 

bunun yanı sıra teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatını verir (Şişman ve Acat, 2003). Bu sayede 

adaylar mesleğe yönelik uygulamaları yakından görür ve mesleğe ilişkin görüş geliştirirler.  

Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yurtiçinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, büyük 

çoğunlukla sadece bir öğretmenlik alanından seçilen öğretmen adaylarının görüşlerinin incelendiği 

görülmektedir. Örneğin Güvenç ve Sesigür (2017), görsel sanatlar öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik 

Uygulaması Dersi’ne ilişkin algılarını incelemiştir. Adayların ilk dersi yürütme becerisini nasıl 

değerlendirdiğini anlamlandırmayı hedefleyen Güvenç ve Sesigür, ortaokul ve güzel sanatlar lisesinde 

uygulama dersi alan öğretmen adayları ile çalışmayı gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda ise 

öğretmen adayları bu derse ilişkin algılarının şekillenmesinde öğrencilerle olan iletişimlerinin ve rehber 

öğretmen tutumunun etkililiğine vurgu yapmışlardır.  

Gümüş vd. (2018)’ nin yaptığı çalışmada ise sosyal bilgiler öğretmenlerinin “öğretmenlik 

uygulaması” dersine ilişkin görüş ve önerileri incelenmiştir. Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören adayların, öğretmenlik uygulaması dersini yürüten sosyal bilgiler 
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öğretmenleri katılmıştır. Bu çalışmada her bir öğretmenlik alanının kendi yapısından kaynaklanan 

farklılıklar olabileceği için, branş bazında bir araştırma yapılması hedeflenmiş ve sadece sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüş ve önerileri incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda ise en çok staj süresinin kısa olması eleştirilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının 

güdülemelerinin KPSS ve atanamama kaygısından dolayı düşük olmasına ilişkin görüşler de dikkat çeken 

bulgular arasındadır.  

Yine bu alanda bir diğer çalışma ise Özçelik (2012) tarafından yapılmıştır. Araştırmada Yabancı 

Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri 

incelenmiştir.  Araştırmada Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören İngilizce, Almanca, 

Arapça ve Fransızca öğretmen adaylarının ‘okul deneyimi’ ve ‘öğretmenlik uygulaması dersi’ ne ilişkin 

görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Verilerin toplanması esnasında araştırmacının kendi 

geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise öğretmen adaylarının kendilerine yönelik 

olumlu kazanımları olduğu ve dersin amacına ulaştığı bulgularına ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, öğretmenlik uygulaması dersinin her dönemde önemsendiği görülmektedir. 

Çünkü bu ders kendinden sonraki nesillere yön veren öğretmenlere teorik bilgileri ile pratiklerini 

birleştirme imkânı sunmaktadır. Dolayısı ile bu çalışmada eğitim sistemi için önemli bir noktaya 

değinilmektedir. Alanyazın taraması sonuçlarına bakıldığında ise araştırmaların büyük çoğunlukla 

öğretmenlik alanlarının bir dalında eğitim gören öğretmen adayları veya yine bir dalında görev alan 

öğretmenlerle çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışma pek çok öğretmenlik alanında öğrenim gören 

öğretmen adayının görüşlerini karşılaştırma fırsatı sunduğu için diğerlerinden ayrılmaktadır.  

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinin etkililiği ve öğretmen adaylarının bu derse ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmen adaylarına hangi alanlarda katkı sağlamaktadır? 
2. Öğretmen adaylarının uygulama hazırlıkları ve üniversite ile okul danışmanlarının aday 

öğretmenlere süreçteki katkıları nelerdir? 
3. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersine ayrılan süreyi nasıl 

değerlendirmektedir? 
4. Öğretmen adaylarının uygulama sürecinde kullandıkları yöntem ve teknikler nelerdir? 
5. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde öğretmenlik uygulaması dersinin etkililiğini 

betimlemeye yönelik yapılan bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bir grubun belirli özelliklerini 

belirlemek amacıyla verilerin toplanmasını amaçlayan araştırmalar tarama (survey) araştırmaları olarak 

adlandırılır (Büyüköztürk, vd., 2016).  

Araştırma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu ise bu adaylar arasından araştırmaya gönüllü olarak katılan 34 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Bu adayların 5 tanesi Sınıf öğretmenliği, 5 tanesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği, 5 

tanesi PDR, 5 tanesi İlköğretim Matematik öğretmenliği, 5 tanesi Türkçe öğretmenliği, 5 tanesi Fen Bilgisi 

öğretmenliği ve 4 tanesi de Almanca öğretmenliği bölümünden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri, uygulama esnasında gerçekleştirilen etkinlikler ve alan yazın taramaları göz 

önünde bulundurularak araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde 
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edilmiştir. Hazırlanan bu form eğitim bilimleri bölümünde görevli 3 öğretim üyesinin değerlendirmesine 

sunulmuş ve geri dönütler doğrultusunda düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Görüşme formunun 

en son şekli 12 tane açık uçlu ve 2 tane likert tipi olmak üzere toplam 14 sorudan oluşmaktadır. Görüşme 

formu öğretmen adaylarının demografik bilgilerine, öğretmenlik uygulaması deneyimlerine ve 

öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin algıları üzerindeki etkisine ilişkin 

sorular içermektedir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri analiz edilirken betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Betimsel 

analizde öncelikli olarak her bir katılımcıya ait forma K1, K2, K3, …, K33, K34 gibi kodlar verilmiş ve bu 

formlar tek tek incelenmiştir. İncelenen formda katılımcı öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar belirli 

temalar altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri daha sonra bu temalar doğrultusunda 

ayrıştırılmış ve değerlendirme bu temalar çerçevesinde yapılmıştır. Her bir yanıta ve temalara ait 

frekanslar belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini arttırmak amacı ile çözümlemeler her iki araştırmacı 

tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Görüş ayrılığı yaşandığı durumlarda tekrar değerlendirme yapılmış ve 

uzlaşmaya varılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini ve inandırıcılığını arttırmak amacı ile katılımcılara ait 

yanıtlara doğrudan alıntılar ile yer verilmiştir.  

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde adayların görüşme sorularına verdikleri cevaplar belirli temalar 

etrafında toplanarak tablolar haline dönüştürülmüştür. İlk bölümde öğretmen adaylarından öğretmenlik 

uygulaması dersini “alan bilgisi, öğretim tekniği ve güdüleme” başlıkları (temaları) altında 

değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adayları bu başlıklar altındaki soruları (araştırmacılar 

tarafından oluşturulan) dört sınıflamaya ayırarak cevap vermişlerdir; “Yeterli Değil” , “Teoride Yeterli, 

Pratikte Yeterli Değil” , “Yeterli” , “Pratikte Yeterli, Teoride Yeterli Değil”. Adayların sorulara verdikleri 

cevaplar tablolar halinde sunulmaktadır.  Tablo 1’de öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinin 

öğretmenlik uygulaması için yeterli olup olmadığına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Öğretmenlik uygulaması için lisans eğitiminin yeterliliğine ilişkin öğretmen adaylarının 
görüşleri 

BÖLÜMLER Yeterli değil 

Teoride 
yeterli, 

uygulamada 
yeterli değil 

Yeterli 

Uygulamada 
yeterli, 
teoride 

yeterli değil 

Sınıf Öğretmenliği 1 3 1 0 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 0 2 1 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  0 2 3 0 
Türkçe Öğretmenliği 1 3 1 0 
Matematik Öğretmenliği 1 3 1 0 
Almanca Öğretmenliği 1 0 3 0 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 3 2 0 0 

Toplam 9 13 11 1 

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarından 13 tanesi aldığı 

lisans eğitiminin belirtilen açılardan teorik olarak yeterli olduğunu fakat pratik olarak yeterli düzeyde 

olmadığını belirtmiştir. Bunun haricinde belirtilen en güçlü görüş ise lisans eğitiminin yeterli düzeyde 

olduğudur. Bu görüşü savunan 11 öğretmen adayı mevcuttur. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından 

9 tanesi aldığı eğitimi yeterli düzeyde görmezken, 1 tanesi de pratik olarak yeterli olduğunu fakat teorik 

olarak yeterli olmadığını düşünmektedir. 

Çalışmaya katılan Sınıf, Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının görüşleri 

aldıkları eğitimin teorik olarak yeterli fakat pratik olarak yeterli düzeyde olmadığı yönündedir. Örneğin 

çalışmaya katılan Sınıf Öğretmeni Adayı K(5) görüşlerini “Kesinlikle düşünmüyorum. Aldığım lisans 

eğitimi neredeyse tamamen teorik temeller üzerine kurulu. Bu durum öğrendiklerimi pratiğe aktarmamı 
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zorlaştırıyor.” şeklinde ifade etmiştir. Çalışmaya katılan Türkçe Öğretmen Adayı K(20) ise görüşünü şu 

şekilde ifade etmiştir: “Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Lisansta aldığımız bilgiler, yöntem ve teknikler 

uygulamaya dönük değil”. Yine bir diğer katılımcı olan ilköğretim matematik öğretmen adayı K(22) 

“Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aldığımız dersler sadece teorik olarak kaldı. Uygulama yapılmadı. Ne 

anlatacağımızı bilsek bile nasıl anlatacağımız konusunda eksik kalıyoruz.” cevabını vermiştir. 

Fen bilgisi öğretmen adayları aldıkları lisans eğitiminin yeterli düzeyde olmadığını düşünürken; 

PDR ve Almanca öğretmen adayları aldıkları eğitimin yeterli düzeyde olduğunu belirtmiştir. Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayı K(28) bu konuda hakkındaki görüşünü “Hayır, yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 

öğretim teknikleri yeterli olarak gösterilmedi. Gerekli güdüleme da verilmedi. Alan bilgisi olarak da çok 

yeterli donanım sağlanamadı” şeklinde ifade etmiştir. PDR Öğretmen Adayı K(11)  “Evet. Okuldaki 

hocamızın da katkılarıyla daha da iyi olacağını düşünüyorum.” derken, Almanca Öğretmen Adayı K(26) 

ise görüşünü “Aldığımız eğitimin gerek alan bilgisi gerekse öğretim teknikleri açısından gayet yeterli 

olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hem teorik olarak yeterli olduğumu düşünüyorum hem de yeterince 

uygulama yaptık.” şeklinde ifade etmiştir.  

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının verdikleri cevaba göre ise lisans eğitiminin yeterli düzeyde 

olduğunu düşünen ve yeterli düzeyde olmadığını düşünen adayların frekansları eşittir. Örneğin 

adaylardan biri K(9) “yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta okulda aldığımız eğitim, stajda gördüğümüz 

eğitime fazla bile” şeklinde görüş belirtirken bir diğer katılımcı K(10) “Kesinlikle yeterli olduğunu 

düşünmüyorum. Biz staj öğrencileri olarak zaten bilgi öğrenmeye çalışan kişileriz. Bilgi verecek düzeyde 

olduğumuzu düşünmüyorum.”  demiştir. 

 

Tablo 2’de öğretmenlik uygulaması dersinin adaylarına hangi alanlarda katkı sağladığı 

belirtilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarına katkı sağladığı alanlar 

  
SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

A
K

A
D

EM
İK

 

YE
TE

R
Lİ

Lİ
K

 Mesleki deneyim 4 1 3 2 2 3 3 18 

Doğru ve yanlış uygulamanın 
ayırdına varma 

1 1    1 1 4 

Teorik bilgi ve pratik arasında farkı 
görme 

 1      1 

B
İR

EY
SE

L 
YE

TE
R

Lİ
Lİ

K
 

Doğru Yöntem teknikleri belirleme 1    2   3 

Yapılan doğru ve yanlış 
uygulamanın farkına 
varma/özdenetim 

 1 1 1    3 

Sınıf yöntemini sağlama  2   1  1 4 

Sosyal ve kişilerarası iletişim    2 1  1 4 

Okulu ve öğrenciyi tanıma    1    1 

Özgüven    1    1 

Güdüleme/heyecan kontrolü      1 1 2 

EĞ
İT

İM
 

Ö
Ğ

R
ET

İM
 

SÜ
R

EC
İ 

Uygulama deneyimi 1 2   1  1 5 

Materyal kullanımı  1      1 

Problem durumla mücadele   1   1  2 

Tablo 2’ de yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin 

kendilerine en çok akademik yeterlilik (mesleki deneyim) alanında katkı sağladığını belirttiği 

görülmektedir [f(23)]. Öğretmenlik uygulaması dersinin bireysel yeterlilik kazandırdığı da adayların 

belirttiği güçlü görüşler arasındadır [f(18)].  

Sınıf öğretmenliği, PDR, Almanca ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri, öğretmenlik 

uygulaması dersinin kendilerine en çok akademik yeterlilik kazandırdığı yönündedir. Sınıf öğretmeni 
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adayı (K4) görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: Meslek hayatımıza başladığımız zaman çok derin olmasa 

da bazı sorunlar ve düzen hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olacağımızı düşünüyorum. PDR öğretmen 

adayı (K14) ise “Tecrübe kazandıracağını ve pratikliğimizi arttıracağını düşünüyorum” şeklinde görüşünü 

bildirmiştir. Almanca öğretmen adayı (K33) “Öğretmenliğe ilk adım olarak düşündüğümü söyleyebilirim. 

Öğretmenliğe başlamadan önce öğretmenlik uygulaması ile tecrübe sahibi olmaya başladım.” derken 

Fen Bilgisi öğretmen adayı ise görüşünü “Mesleğe başlamadan önce meslek alan bilgisi, meslekte neler 

yapılması gerektiğini, öğrencilerle daha önce aynı ortamda bulunma şansı kazanıyoruz” şeklinde ifade 

etmiştir.  

Türkçe ve İlköğretim Matematik öğretmen adayları uygulama dersinin en çok bireysel yeterlilik 

açısından katkı sağladığını belirtmişlerdir. Türkçe öğretmen adayı K(19) “Özgüven, özdenetim, 

kişilerarası iletişim” şeklinde görüş belirtirken; İlköğretim Matematik öğretmen adayı K(22) ise “ Daha 

çok sınıf yönetiminde yararlı olacaktır. Aynı zamanda tecrübe sahibi öğretmenlerden, öğrencilerin hangi 

konularda nerelerde kavram yanılgısı yaşadıklarını ve buna nasıl bir çözüm buldukları konusunda katkı 

sağlayacaktır” demiştir.  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları ise akademik yeterlilik ve bireysel yeterlilik yönünde kazanım 

sağladığına dair eşit frekanslarda görüş belirtmişlerdir. Adaylardan K(6) “ uygulama hocamızı 

gözlemleyerek nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği hakkında fikir sahibi olurum. Kendi 

anlatımlarımda da doğrularımı ve yanlışlarımı görüp kendimi denememde fayda sağlayacağını 

düşünüyorum. Mesleğe başladığımda bu konularda bilgi sahibi olurum” şeklinde görüşünü dile 

getirmiştir. 

Tablo 3’te adayların 4 sene boyunca aldıkları lisans eğitiminin, öğretmenlik uygulaması dersine 

ilişkin ne tür katkıları olduğu belirtilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Aldığı Lisans Eğitiminin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin 

Katkıları 

 
 

 
SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

EĞ
İT

İM
 Ö

Ğ
R

ET
İM

 

SÜ
R

EC
İ 

Sınıf Yönetimi 2    2 1  5 

Problem Durumla Mücadele  1 1     2 

Teoriği Pratiğe Çevirme   1     1 

Öğrenci Davranışlarını 
Gözlemleme 

  1     1 

Sınav Sorusu Hazırlama      1  1 

Öğrencilerle İletişim     1   1 

D
ER

SE
 Ö

N
 H

A
ZI

R
LI

K
 

Öğrencinin İlgi Ve İhtiyaçlarını 
Belirleme 

2    2   4 

Materyal Tasarımı 2 1      3 

Özel Eğitim/ Özel Öğretim 
Yöntemleri 

1   1  1 1 4 

Kaynaştırma 1       1 

Bilgi Altyapısı  2 1 3  1 4 11 

Öğrenci Merkezli Eğitim  1      1 

Öğretim Tekniği Belirleme    1 2 1 1 5 

Ders Planlama  1   1   2 

Kazanım Belirleme     1   1 

 Katkı Sağladığını Düşünmüyorum  1  1 2   4 

Tablo 4’te öğretmen adaylarının uygulama yapmadan önce üniversitedeki uygulama öğretmeni 

ve uygulama okulundaki Tablo 3’ te yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının aldıkları lisans 

eğitiminin uygulama dersine en çok derse ön hazırlık (bilgi altyapısı) olarak katkı sağladığını düşündüğü 

görülmektedir [f(32)]. PDR adayları aldıkları lisans eğitiminin en çok eğitim öğretim sürecine yönelik katkı 

sağladığını belirtirken diğer dallardaki adayların görüşleri ise en çok derse ön hazırlık sağladığı 

yönündedir. PDR adaylarından K(11) “aldığımız derslerin staja ilişkin katkılarının, problemi tanıma, 

problemin etkilerinin ne olabileceğine dair fikir yürütmede, çözüm yolları vb. arama olduğunu 
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düşünüyorum” şeklinde görüş belirtmiştir. Diğer dallardaki adayların görüşleri ise şu şekildedir: Sınıf 

öğretmen adayı K(3) “ bazı derseler hariç çok katkısı olduğunu düşünmüyorum. Sınıf yönetimi, materyal 

tasarımı, ölçme, özel eğitim, kaynaştırma derslerinin ise bize oldukça katkısı olduğunu düşünüyorum”; 

sosyal bilgiler öğretmen adayı K(7) “öğrencilere nasıl yaklaşılacağı, konuları ne şekilde ilgi çekici hale 

getirebileceğimiz ve planlamayla dersleri nasıl daha düzenli işleyebileceğimiz şeklinde katkıları olduğunu 

düşünüyorum”; Türkçe öğretmen adayı K(17) “ilk 4 yarıyıl teorik kısmı öğretiyor. Son 4 yarıyıl ise eğitime 

ilişkin öğretim, yöntem ve teknikleri kullanmayı öğreniyoruz”; ilköğretim matematik öğretmen adayı 

K(22) “Hangi sınıfta hangi kazanımların olduğunu, öğretilecek konuların nereden doğduğunu hangi 

problemler sonucunda ortaya çıktığı konusunda katkıları olacağını düşünüyorum”; Almanca öğretmen 

adayı K(27) “derste kullanılması gereken teknik ve yöntemleri nasıl kullanmamız gerektiği açısında 

aldığımız eğitim derslerinin bana çok fayda sağlamıştır”; Fen bilgisi öğretmen adayı K(30) “ öğretim 

tekniklerini uygulamalı olarak fen konuları ile işlediğimizde öğrencilere de aynı şekilde öğretilebilir diye 

düşünmüştüm. Özel öğretim yöntemleri dersinde ortaokul düzeyindeki çocuklara anlatırmış gibi 

anlatmamız olumlu bir etkendi.” 

rehber öğretmen ile görüşme durumları ve görüştükleri konular belirtilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlik uygulaması öncesi üniversite ve okul danışmanları ile görüşme durumları 

  SÖ SBÖ PDR TÖ İMÖ AÖ FBÖ Toplam 

  (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) 

EĞ
İT

İM
 Ö

Ğ
R

ET
İM

 S
Ü

R
E

C
İ 

Uygulama Süreci 2  1  1  1 5 

Uygulama Sürecinde Yapılan 
Doğru Ve Yanlış Uygulamalar 

1       1 

Uygulamada Karşılaşılan 
Problemler 

  1     1 

Öğrenci Yaklaşımları    2    2 

Mesleki Güdüleme    1  1  2 
Uygulamada Dikkat Edilecek 
Faktörler 

    1  2 3 

Sınıf Yönetimi     1 1 1 3 
Öğrencilerle İletişim      1 1 2 

D
ER

SE
 Ö

N
 H

A
ZI

R
LI

K
 

Konu Anlatım Tekniği 1 1   2 1  5 

Sınıfı Tanıma 1  1 1    3 

Kalıcı Öğrenme  1      1 

Öğrenci İlgisi Belirleme  1      1 

Ders İçeriği Belirleme  1  1    2 

Okulu Tanıma   1     1 

Öğrenci Düzeyi Ve İhtiyaçlarını 
Belirleme 

    1  1 2 

Materyal Kullanımı      1 1 2 

G
Ö

R
Ü

ŞM
E 

YA
P

M
A

D
IM

 

Süreç sonuna yönelik 
değerlendirme yapıldı 

1       1 

Henüz görüşmedik  1  1  1  3 

Ailemdeki öğretmenlerle 
görüşmeyi tercih ediyorum 

 1      1 

Uygulamaya dair genel 
görüşme yapıldı 

   1    1 

 
Tablo 4’ te yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının uygulama yapmadan önce uygulama 

öğretmeni ve rehber öğretmenler ile en çok eğitim öğretim sürecine yönelik (uygulama süreci) görüşme 

yaptıkları görülmektedir [f(19)]. Derse ön hazırlık konusunda yapılan görüşmeler de adayların 

öğretmenler ile en çok görüşme yaptığı konular arasındadır [f(17)]. 
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Sınıf, Türkçe, Almanca ve Fen bilgisi öğretmen adayları en çok eğitim öğretim sürecine yönelik 

olarak görüşme yaptıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adayı K(1) “ dersi nasıl anlatacağımız ve hangi 

kriterlere uyacağımız konusunda görüş aldım” demiştir. Türkçe öğretmen adayı K(18) görüşünü “ evet. 

Öğrencilerin bize karşı yaklaşımları hakkında uyarılarda bulundular. Mesleki yeterliliğin birkaç yıl içinde 

oluşacağının ve eksik olduğumuz konular için meslekten soğumamamız gerektiğini tavsiye verdiler” 

şeklinde belirtirken, Almanca öğretmen adayı K(34) “ evet tabi ki bu konuda 2 öğretmenimin de 

görüşüne de başvuruyorum. Tecrübelerini ve teknikleri bizimle paylaştıkları zaman kendimize güvenimiz 

artar ve güzel işler ortaya çıkarabiliriz” demiştir. Fen bilgisi öğretmen adayı K(31) ise görüşünü 

“üniversitedeki uygulama öğretmenimiz ile konuştuk. Okuldaki rehber öğretmenimiz ile de öğrenciler 

hakkında konuştuk. Sınıfta öğrencilere karşı nasıl davranacağımız ve otorite kuracağımız hakkında 

konuştuk” şeklinde belirtmiştir.  

Sosyal Bilgiler ve İlköğretim matematik öğretmen adayları en çok derse ön hazırlık konusunda 

görüşme yapmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adayı K(8) “okuldaki rehber öğretmenim ile görüştüm. Hangi 

konu ve kendisinin oluşturduğu altyapı hakkında konuştuk. Ben neler anlatmalıyım plan çizdim. O şekilde 

anlatımımı gerçekleştirdim.” Şeklinde görüş belirtirken ilköğretim matematik öğretmen adayı K(23) ise 

görüşünü “cevabım evet. Anlatacağım konuya ve öğrencilerin düzeyine göre kullanabileceğim uygun 

teknik ve yöntemler hakkında bilgi istemiştim. Ve aradığım cevabı buldum.” Şeklinde belirtmiştir.  

PDR öğretmen adayları ise derse ön hazırlık ve eğitim öğretim sürecine yönelik eşit frekanslarda 

görüşme yapmışlardır. Adaylardan K(11) “ Okuldaki, evet. Hocamızdan okulun fiziksel yapısını, öğrenci 

profillerini kaynaştırma öğrencilerini, destek eğitim odası vb hakkında bilgiler edindik. Üniversitedeki 

hocamızla bir görüşme yapmadık, genel bir konuşma yaptı.” demiştir. 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının uygulama öncesinde ne tür hazırlıklar yaptığı belirtilmiştir.  

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Uygulama Öncesinde Yaptığı Hazırlıklar 

  SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

D
ER

SE
 Ö

N
 

H
A

ZI
R

LI
K

 Konuya Hazırlık 2 4 1 1    8 

Kazanım Belirleme 1 1     1 3 

Ders Planı 1 1   4 2 1 9 

Öğrenciyi Tanıma   1     1 

Prova Yapma    1    1 

D
ER

S 
SÜ

R
EC

İ 

Yöntem Teknik 
Belirleme 

1    2  3 6 

Oyun Hazırlama 3 1    1  5 

Materyal Belirleme 3 3  1 1 3 2 13 

Olası Sorunlara Çözüm 
Üretme 

1       1 

Sunum Hazırlama   1    2 3 

Güncel Olay Taraması       1 1 

DEĞERLENDİRME 
Etkinlik Hazırlama 2 2   1  1 6 

Ödev Belirleme  1      1 

 Hazırlık Yapmıyorum   2 3 1   6 

Tablo 5’ te yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının en çok ders sürecine yönelik (materyal 

belirleme) olarak hazırlık yaptıkları görülmektedir [f(29)]. Sınıf, Almanca ve Fen bilgisi öğretmen adayları 

en çok ders sürecine yönelik hazırlık yaptıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adaylarından K(3) “ Evet 

yaptım. Sınıfın düzeyini düşünerek nasıl anlatmam gerektiğini düşündüm. Etkinlik, oyun, materyal için 

internetten ve arkadaşlarımdan yardım aldım. Konuya çalışıp anlattım” demiştir. Almanca öğretmen 

adayı K(26) “ Evet bazı hazırlıklar yaptım. Öncelikle konu işlemek için bir ders planı hazırladım. Bu konu 

ile ilgili materyal ve oyun hazırladım” demiştir. Fen bilgisi öğretmen adayı K(29) ise “evet. İnternetten 

konuyla ilgili videolar izledim ve nasıl anlattıklarını hangi teknikleri kullandıklarına baktım” demiştir.  
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Sosyal Bilgiler ve İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının en çok derse ön hazırlık yaptıkları 

görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmen adayı K(8) “evet. Ders planı ve konu anlatımını hazırlayıp ders 

sonu için etkinlik hazırlıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İlköğretim matematik öğretmen adayı K(24) ise 

“evet. Dersi hazırlamadan önce kullanılacak yöntem teknik ve stratejileri içeren bir ders planı hazırladım. 

Ders anlatımını da bu planda hazırladığım şekilde gerçekleştirmeye çalıştım” demiştir.  

PDR adayları eşit frekanslarda derse ön hazırlık yaptıklarını veya hiç hazırlık yapmadıklarını 

belirtirken Türkçe öğretmen adayları büyük oranda hazırlık yapmadığını belirtmiştir. PDR adayı K(12) 

“Evet. İlki anı olduğu için hazırlık yapmadım. Ama ikincisi için (seminer) sunum hazırladım. 

Arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden öneriler aldım” şeklinde yanıt verirken Türkçe öğretmen adayı 

K(20) “hayır. Çünkü spontane yapmayı denedim” demiştir. 

Tablo 6’da öğretmen adaylarının bir dönem boyunca yaptıkları toplam uygulama saatleri 

belirtilmiştir. 

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Bir Dönem Boyunca Yaptıkları Toplam Uygulama Saati 

 SÖ SBÖ PDR TÖ İMÖ AÖ FBÖ 

ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ 
TOPLAM 
ÖĞRETMENLİK 
UYGULAMASI 
SAATİ 

12 10 1 0 2 3 8 

12 0 1 0 0 2 2 

15 4 1 1 3 4 2 

12 6 0 4 1 8 2 

10 5 3 0 0 0 2 

TOPLAM 61 25 6 5 6 17 16 

 
Tablo 6’ da yer alan bulgulara göre, dönem boyunca en çok sınıf öğretmenliği bölümünden 

adayların uygulama yaptığı görülmektedir. En az uygulamayı ise Türkçe bölümündeki öğretmen adayları 

yapmaktadır. 

Tablo 7’de öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi için ayrılan dönemi ve dönem 

içerisindeki toplam uygulama süresini yeterli bulma durumları belirtilmiştir. 

 Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersi İçin Ayrılan Süreyi Yeterli Bulma Durumları  

Tablo 7’ de yer alan bulgulara göre, adayların öğretmenlik uygulaması dersi için ayrılan süreyi 

yeterli bulmadıkları görülmektedir [f(18)]. Ona en yakın frekanstaki görüş ise adayların uygulama dersine 

ayrılan süreyi yeterli bulduğu yönündedir[f(12)].  

Sınıf, sosyal bilgiler, PDR ve Fen bilgisi öğretmen adayları uygulama dersi için ayrılan süreyi 

yeterli bulmadığını belirtmiştir. Sınıf öğretmen adayı K(3) “hayır bulmuyorum. Çünkü bizim daha çok 

stajda vakit geçirip deneyim kazanmamız gerekiyor. Bence 4. Sınıfta okul yerine sadece staja gidilmeli” 

demiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adayı K(7) görüşünü “öğretmenlik uygulaması dersinin sadece 4. 

Sınıfta verilmesi bana uygun gelmiyor. Bu dersin diğer alt sınıflarda da olması öğretmen adayının daha 

çok deneyim kazanmasını isterdim. Böylece göreve başladığında daha kaliteli öretmenler yetiştirilmesi 

sağlanabilir” şeklinde belirtirken PDR aday K(15) “hayır. Çünkü daha fazla öğrenci tanımamız, okulda 

daha fazla gözlem yapmamız gerekiyor bu nedenle uygulama süremiz gerekenden kısa” demiştir. Fen 

BÖLÜMLER 
Yeterli 

Bulmuyorum 
Yeterli 

Buluyorum 

Ders Dönemi 
Yeterli Fakat 
Ders Süresi 
Yeterli Değil 

Ders Süresi 
Yeterli Fakat 
Ders Dönemi 
Yeterli Değil 

Sınıf Öğretmenliği 4 1  1 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 1   
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  3 1   
Türkçe Öğretmenliği 1 3   
Matematik Öğretmenliği 2 2 1  
Almanca Öğretmenliği  4   
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4    

Toplam 18 12 1 2 
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bilgisi öğretmen adayı K(31) ise “hayır. Sadece 4. Sınıfta toplam 10 saat olması kesinlikle yeterli değildir. 

2. Sınıftan 4. Sınıfa kadar ders ayrılması gerekir. Öğretmen adayları mesleğe başlamadan öne tam 

anlamıyla kendilerini geliştiremiyorlar” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

İlköğretim matematik öğretmen adayları eşit frekanslarda yeterli bulduğunu ve bulmadığını 

belirtirken Türkçe ve Almanca öğretmen adayları uygulama dersi için ayrılan süreyi yeterli bulduğunu 

belirtmiştir. Türkçe öğretmen adayı K(18) “ evet. Ders saatinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten 

KPSS kaygısı olduğu için ders saati yeterli” şeklinde yanıt verirken Almanca öğretmen adayı K(34) ise 

“evet buluyorum. 6 saatlik ders saatinde hem gözlem hem de uygulama yapma imkanı bulabiliyorum” 

şeklinde yanıtlamıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayı K(22) ‘nin görüşü ise şu şekildedir: 4. Sınıf 

için yeterli fakat genel olarak 4 seneye bakılırsa oldukça az. Öğretmenlik uygulaması yapmaya daha 

önceki senelerden başlanmalı. Teorik dersler verilirken aynı zamanda uygulama yapılmalı ki daha kalıcı 

olsun. 

 Tablo 8’de öğretmen adaylarının uygulama esnasında en çok tercih ettikleri yöntem teknik ve 

stratejilere yer verilmiştir.  

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Uygulama Esnasında Kullandıkları Yöntem Teknik ve Stratejiler 

  SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

BÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

Ö
Ğ

R
ET

İM
 Y

Ö
N

TE
M

İ 

Gösterip Yaptırma 1 1      2 

İşbirlikli Öğrenme 1       1 

Anlatım 1  3  2   6 

Tartışma  2   2   4 

Öyküleşmiş Anlatım  1      1 

Hikaye-Fıkra-Güncel Olay  1      1 

Anket   1     1 

Bireyle Görüşme   2     2 

Bireyi Tanıma   1     1 

Geleneksel    1    1 

Örnek Olay    1    1 

Tümevarım    2    2 

Tümdengelim    1    1 

Yapılandırmacı  1  1    2 

Etkileşimli    1    1 

5E       2 2 

Ö
Ğ

R
ET

İM
 T

EK
N

İĞ
İ 

Soru-Cevap 3 2  2 5 1 1 14 

Balık Kılçığı 1      1 2 

Kartopu 1      1 2 

Beyin Fırtınası 3 1  2 2   8 

Drama 2 1     1 4 

Grup Çalışması 1 1    1  3 

Problem Çözme  1      1 

Yarışma  2      2 

İstasyon       5 5 

Dedikodu       1 1 

Kavram Haritası       2 2 

Kavram Karikatürü       1 1 

ÖĞRETİM 
STRATEJİSİ 

Buluş Yoluyla 2    1 2 1 6 

Sunuş Yoluyla   1  2 1  4 

 
Tablo 8’ de yer alan bulgulara göre, adayların en çok anlatım yöntemini, soru cevap tekniğini ve 

buluş yoluyla öğretim stratejisini kullandıkları görülmektedir.  
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Sınıf, Sosyal bilgiler, ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama 

sürecinde en çok öğretim tekniklerini kullandıkları görülmektedir. Sınıf öğretmen adayı K(1) “soru cevap, 

gösterip yaptırma, balık kılçığı, kartopu etkinliklerini kullandım. Anlatılanın en akılda kalıcı yöntemlerin 

bunlar olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevap vermiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adayı K(6) “problem 

çözme tekniği, gösterip yaptırma tekniği, tartışma yöntemi daha çok bunlar. Öğrenciyi işin içine katma 

taraftarıyım.” Derken ilköğretim matematik öğretmen adayı K(25) “soru cevap yöntemi matematik dersi 

için daha çok dikkatleri öğretmende ve derste tutmaya yardımcı oluyor” demiştir. Fen bilgisi öğretmen 

adayı K(30) “istasyon tekniğinin öğrencileri güdülemede ve aktif katılım sağlamada çok faydalı 

buluyorum. Bu yüzden kullanırım. Konu içeriğine göre drama yöntemini kullanırım.” Demiştir. 

PDR ve Türkçe öğretmen adayları en çok öğretim yöntemlerini kullanmaktadır. Adaylardan 

K(12) “anlatım. Çünkü dinlemek ve dahi sunmak bizim işimiz” demiştir. Türkçe öğretmen adayı K(17) ise 

“hem geleneksel hem de yapılandırmacı yöntemi kullanmaya çalışırım. Geleneksel yöntem direkt bilgi 

aktarmada çok iyi oluyor. Ancak diğer yöntem ise öğrencileri daha iyi derse katmak ve aktif kullanmada 

iyi bir yöntem” şeklinde yanıt vermiştir.  

Almaca öğretmen adayları ise uygulama sürecinde en çok öğretim stratejilerine yer 

vermektedir. Adaylardan K(27) “uygulama yaparken buluş yoluyla öğrenme tekniğini kullanırım. Yani bir 

sorunun cevabını direk vermektense bunu öğrencilerden bulmalarını isterim. Çünkü bu tekniğin 

öğrenme için çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.” Demiştir. 

Tablo 9’da adayların ilk uygulamaları ile sonraki uygulamaları arasında gördükleri farklılıklar 

yine adayların görüşlerine göre ifade edilmiştir. 

Tablo 9. Öğretmen uygulaması dersinin aday öğretmenlere katkıları 

  SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

O
LU

M
LU

 Y
Ö

N
D

E 
ET

K
İL

ED
İ 

Tecrübe 3 2 1   2 1 9 

Mesleki Özgüven 1   1 3 1 1 7 

Doğru Ve Yanlış 
Uygulamaları 
Gözlemleme 

1       1 

Heyecan Kontrolü 3 2 1 2 3 3 2 16 

Öğrencilerle İletişimde 
İyileşme 

 2  1 1  2 6 

Sosyalliği/Girişkenliği 
Arttırma 

 1      1 

Sınıf Yönetimi  1    1 2 4 

Akademik Yeterlilik    1    1 

Zaman Yönetimi       1 1 

Stresi Azaltma 1       1 

OLUMSUZ 
YÖNDE ETKİLEDİ 

Meslekten soğudum 1       1 

Heyecan ve isteğimi 
yitirdim 

   1    1 

FARK 
OLUŞTURMADI 

Herhangi bir farklılık 
göremedim 

 
1     1 2 

UYGULAMA 
YAPMADIK 

Henüz uygulama 
yapmadık 

  
3 1    4 

 
Tablo 9’ da yer alan bulgulara göre, adayların ilk uygulamaları ile son uygulamaları arasında 

olumlu yönde bir farklılığın (heyecan kontrolü) oluştuğu görülmektedir [f(47)]. Adaylardan olumsuz 

yönde geri dönüt alanlar ile herhangi bir fark oluşturmadığını söyleyenlerin frekansları eşittir[f(2)]. 

PDR adayları büyük çoğunlukla bu dönem uygulama yapmadığını belirtirken, diğer dallardaki 

adaylar ise olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Adayların görüşleri şu şekildedir: sınıf öğretmen adayı 

K(2) “ ilk uygulamamda daha tedirgin ve stresliydim. Son uygulamada ise öğretmen olabileceğime dair 
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kendime olan güvenim arttı” ; sosyal bilgiler öğretmen adayı K(8) “ ilkinde biraz daha çekimser ve içe 

kapanıktım. İkincisinde ise biraz daha girişkenim. Öğrenciler ile daha iyi bir iletişimim var.” ; Türkçe 

öğretmen adayı K(18) “ heyecan faktörünün zamanla azaldığını fark ettim. Öğrencilerin bize karşı tutumu 

da zamanla değişiyor.” ; ilköğretim matematik öğretmen adayı K(23) “ birbirine dolaşan elim ayağım 

biraz çözülmeye başladı gibi. En çok heyecanımı üzerimden atmak konusunda fark var.” ; Almanca 

Öğretmen adayı K(26) “zamanla heyecanımı yendim ve ders anlatımı konusunda pratikleşmeye 

başladım.” ; Fen bilgisi öğretmen adayı K(28) “ çok farklılık gördüm. İlk anlattığımda çok heyecanlı ve 

gergindim. Yanlış bir şey söylemekten çok korkmuştum. Son anlattığımda daha özgüvenliydim.”  

Tablo 10’da öğretmen adaylarının uygulama yaptıktan sonra üniversitedeki uygulama 

öğretmeni ve uygulama okulundaki rehber öğretmen ile görüşme durumları ve görüştükleri konular 

belirtilmiştir. 

Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Yaptıktan Sonra Üniversitedeki 

Uygulama Öğretmeni Ve Uygulama Okulundaki Rehber Öğretmen İle Görüşme Durumları 

  SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

EĞ
İT

İM
 Ö

Ğ
R

ET
İM

 

SÜ
R

EC
İ 

Ders anlatım süresi 1       1 

Ders anlatım süreci 1 1    1  3 

Öğrenci ilgisi  1      1 

Etkinlik belirleme  1      1 

Sınıfın durumu  2      2 

Materyaller  1      1 

Ders yönetimi     3   3 

Sonraki süreçte neler yapılacağı       1 1 

B
İR

EY
SE

L 

Öğrenciyle iletişim 1   1 1   3 

Bireysel eksiklik ve yeterliliklerin farkına 
varma 

2  3 1 1   7 

Ders anlatım becerisi  1      1 

Atılganlık eğitimi   1     2 

Akademik yeterliliği arttırmak amaçlı    1    1 

Sınıf yönetimi    1  1  2 

Etkili ders anlatımı      1  1 

Tahta düzeni     1   1 

Zaman yönetimi     1   1 

G
Ö

R
Ü

ŞM
E 

YA
P

M
A

D
I

M
 

Rehber öğretmen yoktu 1      1 2 

Herhangi bir problemle karşılaşmadım 1       1 

Görüşme yapmadım      1  1 

Hoca bu konuda etkileşimde bulunmadı       2 2 

 
Tablo 10’ da yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının uygulama yaptıktan sonra en çok 

bireysel dönütler almak için görüşme yaptıkları görülmektedir [f(19)]. İkinci olarak adayların eğitim 

öğretim sürecine yönelik olarak görüşme yaptıkları görülmektedir [f(13)]. Bunun yanı sıra adayların 

görüşme yapmamış olması da dikkat çekici bulgular arasındadır.  

Sınıf, PDR, Türkçe, İlköğretim Matematik ve Almanca öğretmen adaylarının en çok bireysel 

konularda görüşme yaptığı görülmektedir. Adayların görüşleri şu şekildedir: sınıf öğretmen adayı K(2) “ 

evet. Ders anlatımındaki ve sürecindeki eksiklikleri ve güzellikleri paylaşma imkanı oldu.” ;  PDR 

öğretmen adayı K(15) “evet eksikliklerimiz ve iyi olduğumuz durumlar neler, kendimizi daha iyi nasıl 

geliştirebiliriz. Bu süreçte nelerden yararlanabiliriz” ; Türkçe öğretmen adayı K(20) “ evet. Sınıfta ne 

yapmamız veya neler yapmamız gerektiğini, öğrenciye nasıl hitap edilmesini öğrendik” ; ilköğretim 

matematik öğretmen adayı K(24) “Evet. Yeterli olup olmadığım veya eksik olup olmadığım yönleri sorup 

dönüt olarak kendimde sonraki anlatıma yönelik düzenlemeler yaptım.” ; Almanca öğretmen adayı K(27) 
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“evet birçok kez fikir alışverişinde bulundum. Üniversitedeki uygulama öğretmenim ile ders anlattıktan 

sonra karşılaştığım durumlar hakkında neler yapmam gerektiği konusunda bilgi aldım. Okuldaki rehber 

öğretmen ile de dersi nasıl anlatırsam daha etkili olacağı konusunda bilgi aldım.” 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının en çok eğitim öğretim sürecine yönelik olarak görüşme 

yaptıkları, Fen bilgisi öğretmen adaylarının ise çoğunlukla görüşme yapmadıkları görülmektedir. Sosyal 

bilgiler öğretmen adayı K7() “okul deneyimi kapsamındaki ders anlatımımı okul rehber öğretmenimle 

fikir alışverişinde bulundum. Ne gibi etkinlikler yapabileceğimi, sınıfın durumu gibi konularda 

paylaşımlarda bulundum.” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Fen bilgisi öğretmen adayı K(29) ‘un görüşü 

ise “hayır ikisinin de ilgileneceğini düşünmedim” şeklindedir.  

Tablo 11’de uygulama esnasında bir başka öğretmen tarafından izlenmeye ilişkin öğretmen 

adaylarının görüşleri gösterilmiştir. 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Uygulama Esnasında Rehber Öğretmen Tarafından İzlenmeye 

İlişkin Görüşleri 

  SÖ 
(f) 

SBÖ 
(f) 

PDR 
(f) 

TÖ 
(f) 

İMÖ 
(f) 

AÖ 
(f) 

FBÖ 
(f) 

Toplam 
(f) 

O
LU

M
LU

 Y
Ö

N
D

E 

ET
K

İL
İY

O
R

 

Beni yönlendirmesi olumlu etkiliyor 2 1 2 2 2 1 2 12 

Derse daha iyi odaklanıyorum  1 1 1    3 

Ayrıntıları görmemi sağlıyor   1     1 

Sınıf yönetimini olumlu etkiliyor   1  1   2 

Kendime güvenmemi sağlıyor     2   2 

Motive ediyor     1   1 

O
LU

M
SU

Z 
YÖ

N
D

E 

ET
K

İL
İY

O
R

 

Gerginlik oluşturuyor 2     1  3 

Dersi rahat anlatamıyorum 1 2     1 4 

Heyecan ve kaygım artıyor 1  2 2 1 1 3 10 

Öğrencilerle iletişimimi engelliyor  2      2 

Stres oluşturuyor   1    1 2 

Tedirgin ediyor    1  1  2 

Hata yapma korkusu oluşturuyor     1  1 2 

Tablo 11’ de yer alan bulgulara göre, başka bir öretmen tarafından izlenmenin adayları daha 

çok olumsuz yönde etkilediği görülmektedir [f(25)]. Buna rağmen bir başka öğretmen tarafından 

izlenmeyi olumlu olarak değerlendiren adayların sayısı da epey fazladır [f(21)]. 

Sınıf, sosyal bilgiler, Almanca ve fen bilgisi öğretmen adayları uygulama esnasında başkası 

tarafından gözlemlenmeyi olumsuz olarak değerlendirmektedir. Sınıf öğretmen adayı K(3) ‘ün görüşü 

“daha fazla heyecan ve kaygı veriyor” şeklindedir. Yine benzer bir cevap da sosyal bilgiler öğretmen adayı 

K(6) tarafından gelmiştir; “o varken rahat olup öğrencilerle istediğim iletişimi kuramıyorum”. Almanca 

öretmen adayı K(26) ise görüşünü şu cümlelerle ifade etmiştir; “ders anlatırken gözlenmek beni tedirgin 

ediyor”. Fen bilgisi öğretmen Adayı K(11) ise “beni gözlemlemeleri elbette heyecanlandırıyor. Ancak bu 

durum zamanla aşılabilir” demiştir. 

PDR ve İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ise uygulama başkası tarafından izlenmeyi 

olumlu yönde değerlendirdiği görülmektedir. PDR adayı K(11) “okuldaki rehber öğretmenimizin 

ayrıntıları fark ettirmede, sınıf hakimiyeti salama vb. konularda bizlere yardımcı olması beni mutlu 

ediyor” derken İlköğretim matematik öğretmen adayı K(21) ise görüşünü “bazen yaptığım-yapacağım 

hatalardan korkmama sebep oluyor. Fakat onların gözlemleri, verdikleri dönütler sayesinde hatalarımı 

erken fark edeceğimi düşündüğüm için bir yandan da güven ortamı sağlıyor” şeklinde ifade etmiştir.  

Türkçe öğretmen adayları ise hem olumlu hem olumsuz yönleri olduğu konusunda eşit 

frekanslarda cevaplar vermişlerdir. Adaylardan K(18) “kısmen tedirgin ederken, bazen de iyi geliyor en 

azından neyi nasıl yaptığımızı gözlemleyen, yaptıklarımızdan hareketle çıkarımlardan bize yöneltilen 

sorular gelişme yani bilişsel gelişme olarak iyi olsa da bizim için yine de dediğim gibi tedirginlik oluşturur” 

şeklinde görüş belirtmiştir.  
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Tablo 12’de KPSS’ nin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin tutumları/güdülemeları üzerindeki 

etkisi öğretmen adaylarının görüşlerine göre belirtilmiştir. 

Tablo 12. KPSS Sınavının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Etkisi 

  SÖ SBÖ PDR TÖ İMÖ AÖ FBÖ 
Toplam 

(f) 

ÖU 
DERSİNİN 
KPSS’YE 
ETKİSİ 

ÖU dersi KPSS’ ye ilişkin 
güdülenmemi düşürüyor 

3 2     2 7 

ÖU dersi KPSS’ ye ilişkin 
güdülenmemi arttırıyor 

1  3  2 2 2 10 

KPSS’NİN 
ÖU 

DERSİNE 
ETKİSİ 

KPSS ÖU dersine ilişkin 
güdülenmemi düşürüyor 

1 1 3 2    7 

DİĞER 

İkisinin eş zamanlı olması 
yıpratıyor 

 1  1   1 3 

ÖU dersiyle eş zamanlı aldığım 
dersler güdülenmemi düşürüyor 

 1      1 

Öğrenciler ÖU dersine ilişkin 
güdülenmemi arttırıyor fakat 
öğretmenler düşürüyor 

    1   1 

 
KPSS’ ye hazırlanma durumuma 
göre değişiyor 

    1   1 

FARKLILIK 
OLUŞTUR
MUYOR 

İkisi farklı konular    1    1 

KPSS’ ye hazırlanmıyorum    1  2  3 

 
Tablo 12’ de yer alan bulgulara göre, adayların büyük çoğunluğu uygulama dersinin KPSS’ yi 

etkilediğini [f(17)] ve bu etkinin olumsuz yönde olduğunu belirtmişlerdir [f(10)]. Adayların görüşleri şu 

şekildedir: 

Sınıf öğretmen adayı K(4) “bu tür sınavları daha önemli gördüğümüz için haliyle bazen güdüleme 

düşüklüğü oluyor” ; sosyal bilgiler öretmen adayı K(7) “ kesinlikle farklılık oluşturuyor. KPSS’ ye 

hazırlanmak için bir yandan dershane bir yandan okul ve bir yandan staj beni fazlasıyla yoruyor ve bu 

güdülenmemi belirgin derecede düşürüyor.” ; PDR adayı K(15) “ Oluşturuyor çünkü hem zaman sorunu 

oluşturuyor hem odaklanma konusunda dezavantaj ama bir yandan da stajı daha önemli hale getiriyor 

atanabilirim o nedenle uygulama olarak ne öğrenirsem kar diye düşünüyorlar.” ; Türkçe öğretmen adayı 

K(16) “hayır oluşturmuyor. Çünkü ikisi farklı konular olduğu içindir.” ; ilköğretim matematik öğretmen 

adayı K(21) “ ileride yapmak istediğim mesleğe ilgimin ve sevgimin artmasında çok büyük katkısı 

olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden KPSS’ den yüksek bir puan alıp atanmak için daha çok çaba sarf 

ediyorum.” ; Almanca öğretmen adayı K(33) “öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgilerimi uygulamak için 

güdülenmemi arttırıyor.” ; Fen bilgisi öğretmen adayı K(30) “öğretmenlik uygulaması dersinden sonra 

mesleği daha bir sevmeye öğrencilere bir şeyler öğretmeye daha bir hevesli oldum”. 

Tartışma, Sonuç Ve Öneriler 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Erciyes 

üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, PDR, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim 

görmekte olan toplam 34 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri toplanırken araştırmacılar 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu 

şekildedir: 
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Öğretmen adaylarının aldıkları lisans eğitimini teorik olarak yeterli bulduğu fakat pratik olarak 

yeterli bulmadığı ortaya konmuştur. Adayların görüşleri alınan lisans eğitiminin teoriğe yönelik olduğu 

ve ne öğreteceklerini bilseler de nasıl öğretecekleri konusunda eksik kaldıkları yönündedir. Eraslan 

(2009)’ın yapmış olduğu çalışmada da aday öğretmenlerin okul matematiği ile üniversitede almış 

oldukları matematik derslerini bağdaştırmakta zorlandıkları ortaya konmuştur. Çepni ve Aydın (2015)’ ın 

yapmış olduğu çalışmada da coğrafya öğretmen adayları lisans döneminde aldıkları teorik bilgileri 

pratiğe aktaramadıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlik uygulaması dersinin adaylara en çok akademik 

yeterlilik olarak katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Adaylar öğretmenlik uygulaması dersinin kendilerine en 

çok mesleki deneyim kazandırdığını belirtmişlerdir. Öğretmenlik uygulaması dersinin adaylara mesleki 

deneyim kazandırmanın yanı sıra yöntem-teknik belirleme, mesleki güdüleme sağlama, sınıf yönetimi ve 

heyecan kontrolü noktasında da yüksek getirilerinin olması beklenirken bu noktalarda daha düşük 

oranda katkı sağladığı ortaya konmuştur. Karasu Avcı ve İbret (2016)’ in yapmış olduğu çalışmada 

öğretmenlik uygulaması dersinin adaylara mesleki deneyim, sınıf yönetimi ve öğrencilerle iletişim kurma 

becerisi kazandırma noktasında katkı sağladığı ortaya konmuştur. Çiçek ve İnce (2005) yapmış olduğu 

çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinin adaylara sınıf yönetimi, sınıf disiplini ve alan bilgisi 

bakımından getirilerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Eker 2015 yılında yapmış olduğu çalışmada 

mesleki yeterlilik düzeyinin artması konusunda öğretmenlik uygulaması dersinin olumlu katkılarının 

olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Kana (2014) ise yapmış olduğu çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinin 

adaylara heyecan kontrolü sağlama ve mesleki deneyim kazandırma açısından önemli katkıları olduğunu 

belirtmiştir. Alanyazın taraması sonucuna göre öğretmenlik uygulaması dersinin adaylara pek çok açıdan 

katkı sağladığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmenlik uygulaması dersinin 

adaylara mesleki deneyim kazandırdığı tüm çalışmalarda ortak olarak ulaşılan sonuçlar arasındadır. Bu 

durumda öğretmenlik uygulaması dersinin en önemli katkılarından birinin adaylara mesleki deneyim 

kazandırması olduğunu söylemek mümkündür. 

Aldıkları lisans eğitiminin adaylara en çok bilgi alt yapısı olarak katkı sağladığı belirlenmiştir. Bir 

sınıfta ders anlatımına başlamadan önce yapılması gereken şey ilk olarak öğrenci grubunu tanıma, 

onların ilgi ve ihtiyaçlarını saptama, bu doğrultuda kazanım belirleme, ders planı oluşturma ve 

uygulamayı gerçekleştirme şeklinde olmalıdır. Araştırma sonucunda adayların vermiş olduğu cevaplara 

bakıldığında ise lisans eğitiminin en çok bilgi altyapısı olarak katkı sağladığı vurgulanırken belirtilen diğer 

boyutlara yönelik katkıların çok az olduğu görülmektedir. Bu durumda lisans eğitiminin adaylara ilişkin 

katkılarının bazı alanlarla sınırlı olduğu düşünülebilir.  

Uygulama okulundaki ve üniversitedeki öğretmenler ile görüşme yapan adayların uygulama 

öncesinde derse ön hazırlık ve eğitim öğretim sürecine yönelik görüşmeler yaparken, uygulama 

sonrasında daha çok bireysel konularda görüşme yaptıkları görülmüştür. Bununla beraber uygulama 

öncesinde veya sonrasında görüşme yapmayan adayların olduğu da dikkat çekmektedir. Adayların büyük 

çoğunluğunun sadece uygulama okulundaki rehber öğretmen ile görüştükleri, üniversitedeki öğretmen 

ile irtibat kuramadıkları için görüşemedikleri belirlenmiştir. Üniversitedeki uygulama öğretmeninin farklı 

fakültelerden olması öğretmen adaylarının irtibat kurmasını güçleştirmekte ve adaylar çoğu zaman 

görüşmemeyi tercih ettiklerini belirtmektedir. Adayların üniversitedeki öğretmenler tarafından 

değerlendirilmesi devam durumu ve adayların raporda belirttiği detaylara göre olmaktadır. Bu sınırlılık 

Baştürk (2008)’ ün yaptığı çalışmada da ortaya konmuştur. Öğretmenlik uygulaması dersini uygulama 

öğretmenlerinin gözüyle değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada da geleneksel staj anlayışının etkisi 

ile bazı adayların sadece derse devam durumuna göre değerlendirildiğinden bahsedilmektedir. Bu 

durum değerlendirmenin güvenilirliğine dair şüpheye sebep olmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar 

incelendiğinde rehber öğretmenler ile görüşememe sorununun pek çok çalışmada ortak olarak 

vurgulandığı görülmektedir (Aydın ve Akgün, 2014; Dursun ve Kuzu, 2008; Eraslan, 2009; Köroğlu, Başer 

ve Yavuz, 2000; Kırksekiz vd. 2015). Aydın ve Akgün (2014)’ün yapmış olduğu çalışmada öğretim 

elemanlarının adaylara yeteri kadar rehberlik edemediği ve onların sorunlarını yeteri kadar dinlemediği 

adaylar tarafından belirtilen problemler arasında yer almaktadır. Kırksekiz vd. (2015)’in yaptığı çalışmada 
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da öğretmenlerin sadece sınıf içinde değil sınıf dışında da adaylara rehberlik etmesi gerektiği ven öretim 

elemanlarının mümkünse her bir adaya yeterince zaman ayırması gerektiği öneri olarak sunulmuştur. Bu 

durumda uygulama ve rehber öğretmenlerin adaylara yeteri kadar rehberlik etmesinin, onlara gerekli 

vakti ayırmasının ve her bir öğretim elemanına düşen aday öğretmen sayısının azaltılmasının adayların 

yararına olacağını söylemek mümkündür.  

Çalışma grubu incelendiğinde en çok uygulamayı sınıf öğretmenliği bölümündeki adayların 

yaptığı ortaya konmuştur. Temel eğitimdeki derslerin tek bir öğretmen tarafından yürütülmesi, bu 

bölümdeki adayların uygulama saatini kendi ders saatlerine göre ayarlamasını kolaylaştırır niteliktedir. 

Dolayısı ile temel eğitim bölümündeki adayların uygulama saatinin diğer dallardaki adaylara nazaran 

daha fazla olduğu düşünülebilir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde adayların uygulama 

saatlerini üniversitedeki ders saatlerine uyarlamada zorluk yaşama, rehber öğretmenlerin adaylara 

gereğinden fazla müdahale etmesi ve adayların farklı görevler için kullanılması gibi sebeplerle uygulama 

zamanı ve süresi ile ilgili ortak sorun yaşadıkları görülmektedir (Çepni ve Aydın, 2015; Karasu Avcı ve 

İbret, 2016; Demir ve Çamlı, 2011; Aydın ve Akgün, 2014). Rehber öğretmenlerin adaylara uygulama 

fırsatı sunması ve öğretim elemanlarının uygulama zamanlarını dönem başında düzene oturtma 

konusunda adayları yönlendirmesi, adayların uygulama süresini arttırmak konusunda etkili bir yöntem 

olabilir. 

Öğretmen adaylarının uygulama öncesinde en çok ders sürecine yönelik olarak hazırlık 

yaptıkları, materyal hazırladıkları görülmüştür. Materyaller öğrencilerin dikkatlerini toplamakta ve 

öğretim sürecini kolaylaştırmaktadır. Dolayısı ile adaylar özellikle ilk uygulamalarda materyal kullanımını 

önemsediklerini belirtmişlerdir. Kimi okulların fiziksel imkanları uygulama materyalleri konusunda 

adayları destekler iken kimi okullarda ise bu konudaki eksiklikler adayları kendi materyalini kendisi 

hazırlamaya itmektedir. Örneğin Aslan ve Sağlam (2018)’in yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının en 

olumsuz görüşlerinden bir tanesinin materyal kullanımına ilişkindir. Adaylar materyal kullanımı 

konusunda okulun fiziksel yetersizliğine vurgu yaparken aynı zamanda materyal tasarımı noktasındaki 

bireysel yetersizliklerine ilişkin de ipuçları vermektedir. Günümüzde yeni atanan öğretmenlerin özellikle 

fiziksel imkanı daha kısıtlı okullarda göreve başladıkları düşünülürse adayların materyal tasarımı 

noktasında daha çok desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü derste kullanılan materyallerin hem 

öğrencinin dikkatini toplamak konusunda hem de sürecin adaylar tarafından daha rahat yürütülebilmesi 

açısından avantajlar doğurduğunu söylemek mümkündür.  

Çalışmaya katılan adayların görüşleri öğretmenlik uygulaması dersinin KPSS’ye ilişkin 

güdülemeyi arttırdığı yönündedir. Adaylar öğretmenlik uygulaması dersi ile meslei yakından tanıma 

fırsatı bulduklarını ve meslee bir an önce başlama heyecanı ile KPSS’ye daha motive halde çalıştıklarını 

belirtmişlerdir. Fakat gerek KPss’nin zorlu bi süreç olması gerekse üniversitedeki son sınıf derslerinin 

yoğunluu sebebi ile öğretmenlik uygulaması dersi ile KPSS’nin birbirini olumsuz yönde etkiledii de 

görüşler arasında yer almaktadır. Eraslan (2009)’ ın yaptığı çalışmada da adaylar KPSS’nin öğretmenlik 

uygulaması dersine ilişkin güdülemelarında düşüklük oluşturduğunu belirtmişlerdir. Adaylar görüşlerini 

KPSS’nin zorlu bir süreç olması ve bu sınavı hayatlarının merkezine koymuş olmaları ile 

gerekçelendirmektedir. Yapılan çalışmalarda KPSS’nin öğretmen adaylarının sadece güdülemelarını değil 

aynı zamanda tükenmişliklerini de etkilediği ortaya konmuştur. Örneğin Tümkaya ve Çavuşoğlu 

(2010)’un yapmış olsuğu çalışmada adayların tamamı öncelikli olarak düşündükleri konunun KPSS 

olduğunu belirtmişlerdir. Adaylar üzerindeki mezuniyet kaygısının, atanma kaygısının ve uygulama 

dersinin eş dönemli olmasının KPSS’nin adayları üzerindeki baskıyı arttırdığı söylenebilir.  
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İlköğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Açısından 
Değerlendirilmesi 

 

Öz 

 Bilgi toplumunun ve yeni eğitim anlayışının bir gereği olarak, eğitimli insan, öğrenmeyi 

öğrenen bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanıyla okuryazarlık kavramının anlamı; dijital 

okuryazarlık, görsel okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi kavramlarla daha da 

genişlemeye başlamıştır. Küreselleşen dünya ile birlikte medyanın her anlamda önemli bir kaynak haline 

gelmesiyle medya okuryazarlığı kavramı hayatımızdaki yerini almıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 

2018 yılında yayınlanan ilköğretim öğretim programlarında yer alan kazanımların incelenmesi ve medya 

okuryazarlığı ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla 2018 yılında yayınlanan İlköğretim Türkçe, Fen 

Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersi Öğretim Programlarına ait 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğretim 

programları ele alınmıştır. Söz konusu öğretim programlarında yer alan kazanımlar medya okuryazarlığı 

becerileri bakımından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Medya okuryazarlığı ile ilgili literatür taranarak 

beceriler analiz edilmiştir. Becerilerin içeriğine göre kazanımlar tek tek ele alınarak incelenmiştir. 

İncelenen dokümanlar ve elde edilen veriler doğrultusunda kazanımların medya okuryazarlığı becerileri 

ile ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her dersten alanında uzman iki öğretmen ile becerilere yönelik 

analizler paylaşılmış ve kazanımlar ile beceriler arasındaki ilişki hakkında görüşleri alınmıştır. MEB 

tarafından 2018 yılında yayınlanan, İlköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programlarındaki kazanımlar incelendiğinde, kazanımların medya okuryazarlığı becerileri ile 

yüksek oranda ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, program değerlendirme, medya okuryazarlığı. 

 

Abstract 

 As a requirement of the information society and the new education concept, the 

educated person is seen as a person learning to learn. The meaning of the concept of literacy; digital 

literacy, visual literacy, computer literacy, media literacy have begun to expand with concepts such as. 

The media literacy concept has taken its place in our lives with the globalization of the world as an 

important source of media. This research, published in 2018. The aim of the teaching programs in 

Turkey, examining the gains and reveal the relationship between media literacy. For this purpose, 5th, 

6th, 7th and 8th grade curriculum of Turkish, Science, Social Studies and Mathematics education 

programs published in 2018 were discussed. The achievements in these curriculums were examined and 

interpreted in terms of media literacy skills. The literature on media literacy was analyzed and skills were 

analyzed. According to the content of the skills, the gains were examined one by one. In accordance 

with the documents reviewed and the data obtained, the achievements have been associated with 

media literacy skills. In addition, analyzes of skills were shared with two teachers who were experts in 

their fields and opinions were exchanged about the relationship between achievements and skills. An 

analysis of the achievements in the Turkish, Mathematics, Social Studies and Science curricula published 
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by the Ministry of National Education in 2018 reveals that the achievements are highly correlated with 

media literacy skills. 

Keywords: Primary education, program evaluation, media literacy. 

 

Giriş 

Okuryazarlık, toplumun anlamlaştırdığı iletişimsel simgeleri etkili bir biçimde kullanabilme 

konusunda yeterlik kazanabilmektir. Medya okuryazarlığı, demokratik toplumlarda katılımın sağlanması 

açısından önemli olduğu kadar, sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş olmanın gereklerinden birini de 

oluşturmaktadır (Doğan & Taşköprülü, 2008). Medya okuryazarlığı, toplumun hemen her bölümüne 

medya mesajlarını doğru bir şekilde okumayı ve mesajlar arasında seçici davranabilmeyi sağlamaktadır 

(Bakan, 2010).  

Medya, özellikle son yıllarda insan hayatının hemen her alanında ortaya çıkan, hayatın 

merkezinde, vazgeçilmez bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın her noktasına etki edebilen 

medya araçları, bireylerden başlayarak aileleri ve sonrasında toplumları etkileyebilen önemli bir güç 

olarak görülmektedir (Semiz, 2013). Medya araçları ve medya mesajlarının toplum üzerindeki etkileri 

gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu etkilerden dolayı medya iletileri karşısında pasif kalan alıcıların artık 

daha aktif, eleştiren ve anlamlandıran bireyler olması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Keleş, 2013). Sayın 

(2015) medya okuryazarlığını, medya karşısında pasif bireylerin aktif olabilmesi anlamında ortaya çıkan 

beceriler bütünü olarak tanımlamıştır. 

Medya okuryazarlığı, medya araçlarında yer alan yazılı ve yazılı olmayan bütün mesajları analiz 

etmek, değerlendirmek ve erişmek üzerine odaklanmıştır (Yıldız, 2011). Yıldırım Ankaralıgil (2009) 

çalışmasında, medyanın, haber ve bilgi verme işlevinden sonra en önemli görevinin eğitim olduğunu 

belirtmiştir. Medya, insan hayatının bütün aşamalarında yer alan becerilerin gelişmesi ve kişiliğin 

oluşması konusunda yardımcı olacak bilgiler üretmektedir (Şahin, 2012). Medyada yer alan bilginin 

doğru bir şekilde kavranabilmesi için medya eğitimi ile ileri düzeyde eleştirel bir anlayışın gelişmesi 

gerekir. Buradan hareketle medya eğitiminin, öğrencilerin medyaya ilişkin eleştirel ve pratik çalışmalarla 

analitik ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesi beklenir (İnal, 2009). İnsan hayatında yer alan her şeyin 

eğitiminde olduğu gibi medya eğitiminin de bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Günlük hayatımızda bu 

kadar önemli bir hale gelen medya, özellikle gelişen teknolojiler ile eğitim sürecinde de kendisine yer 

edinmektedir.  

Birçok tanımı yapılan eğitim, genel anlamda bireyin kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik davranış değişikliği sürecidir. Bu süreç yaşam boyu devam eden ve genişleyen bir yapıya sahiptir. 

Çünkü dünya ve yaşam şartları sürekli olarak değişim ve gelişim içerisindedir (Yıldız, 2011). Bu değişimler 

toplum hayatındaki her konuda geçerlidir ve bunun için eğitimin de değişimi ve gelişimi gerekmektedir. 

Son zamanlarda teknolojideki hızlı değişim ve ilerlemeler ile birlikte medya, toplum yaşamını etkileyen 

önemli bir faktör haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte medya araçlarının etkisi, insanları medya 

etkileri konusunda daha bilinçli olmaya sevk etmektedir. 

İnsanların medya konusundaki eğitimi ABD ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda yaklaşık yarım 

asırlık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ise medya okuryazarlığı konusu yakın tarihlere dayanmaktadır. 

Akademik anlamda medya okuryazarlığı konusunda çalışmalar mevcut olmasına rağmen ülkemizde 

medya okuryazarlığının bir ders olarak okutulmasına birkaç yıl önce başlanmıştır (Damlapınar, 2004). 

Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 20–21 Şubat 2003 tarihlerinde 

düzenlenen İletişim Şurasında medya okuryazarlığı konusunun dile getirilmesi ve şuranın sonuç 

bildirgesinde yer alması, Türkiye’de medya okuryazarlığına yönelik bir ilginin ortaya çıkmasını sağlamıştır 

(Altun, 2010). Sonuç raporunda önerilen konulardan biri, "Toplumsal ve bireysel eğitim ve kültüre katkı 

sağlayacak, ruh sağlığını zedelemeyecek bir yaklaşımla ve özellikle çocukların zararlı yayınlardan 

korunması için Avrupa Birliğine uyumlu çalışmaların başlatılması ve ilk ve orta öğretim ders 

programlarına, çocuklar ve gençlerin bilinçlendirilmesini sağlayacak medya okuryazarlığı dersinin 

eklenmesi" olmuştur (RTÜK, 2016). 
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23-25 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen ve de Türkiye’de yapılan ilk geniş kapsamlı akademik 

toplantı olan «Medya Okuryazarlığı Sempozyumu» ardından  üniversitelerde medya okuryazarlığı 

derslerinin müfredata girmesinin yanı sıra orta öğretim müfredatlarında da dersin yer alması gündeme 

gelmiştir (İnal, 2009). 

2004 yılında Devlet Bakanlığı bünyesinde kurulan, ülkemizin önde gelen kamu kurumlarının, 

sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği Şiddeti Önleme Platformu‟nda, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu ilk kez ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını 

önermiştir. Aynı yıl, Üst Kurul tarafından Milli Eğitim Bakanlığıyla iletişime geçilerek, okullarda medya 

okuryazarlığı dersleri verilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. 2005 yılında Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansında 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medya okuryazarlığının neden gerekli olduğuna ilişkin resmi bir bildiri 

sunmuştur (RTÜK, 2016). 

Çeşitli araştırma ve incelemeler sonucunda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu uzmanları ve iletişim bilimleri akademisyenlerinden oluşan bir komisyon 

tarafından bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan bir yaklaşımla “Medya 

Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” hazırlanmıştır.. Hazırlanan bu taslak 

öğretim programı ve öğretmen kılavuzu 31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu‟nda 

görüşülerek kabul edilmiştir. “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” 31 

Ağustos 2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 

2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beş pilot ilde medya okuryazarlığı 

dersi okutulmaya başlanmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 6. 7. ve 

8. Sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır (RTÜK, 2016). 

2018 yılında güncellenen Medya Okuryazarlığı öğretim programı’nda aşağıda verilen beceriler 

temel yapı taşları olarak belirlenmiştir (MEB, 2018): 

Farkındalık Becerisi: Bireylerin medya iletileri üzerinde düşünmeye başladıklarında ve 

kendilerine anahtar sorular sorduklarında ortaya çıkmaktadır. Örneğin reklamları izlerken verilen mesaj 

akışına kapılmak yerine, farklı programlarda neden farklı reklamların (sabah kuşağındaki bir çizgi filmde 

şekerleme reklamı yer alırken bir kadın programında kozmetik ya da temizlik ürünün yer alması) 

kullanıldığını sorgulaması gibi. 

Erişim Becerisi: Çocukların medya araçlarına ve bu araçların içeriğine ulaşabilmelerini ifade 

etmektedir. İhtiyaç duydukları bir bilgiye medyada hangi kaynaklardan ulaşabileceklerini, hangi 

kaynakları güvenilir olarak kabul edebileceklerini ya da internette arama motorlarını kullanarak bu 

bilgiye nasıl daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabileceklerini öğrenmeleri bu beceriye örnek olarak 

gösterilebilir. 

Sorgulama Becerisi: Uyumlanma sürecinde bize ulaşan medya iletilerinden şüphe etmeyi ve 

bunları eleştirmeyi gerektirir. Uyumlanma süreci, bireyin kendi kararlarıyla gerçekleşen uyumsama 

süreçleri kadar başka etkenlerin (örneğin medya) yönlendirmesiyle gerçekleşen uyumsatma süreçlerini 

de kapsayan genel bir kavramı ifade etmektedir. Uyumlanma sürecinde karar almadan önce özellikle 

medya ve iletilerinin etkili olduğu durumlarda sorgulama yapmayı ifade etmektedir. Örneğin ne gibi 

beklentiler içine girdiğimizi; yaşam standardı algımızı nasıl biçimlendirdiğimizi; alışkanlık, tutum, 

davranış ve kararlarımızı nasıl değiştirdiğimizi sorgulamak gibi. 

Çevrimiçi güvenlik becerisi: İletişim teknolojilerine dayalı belli biçimlerde birbirine bağlı olan 

bireylerin kişisel güvenliklerini (Kişisel bilgiler gizlilik içeren konular gibi belli güvenlik tedbirlerini dikkate 

alarak paylaşmaya özen göstermesi) göz önüne alarak hareket etmeleri amaçlanmaktadır. 

Çözümleme becerisi: Bireylerin karşılaştıkları medya iletilerine yönelik bir hükme varmak için 

iletinin kaynağını, içeriğini ve amacını sorgulamalarını; medya iletilerini eleştirel bir gözle incelemelerini 

içerir. Örneğin; karşılaşılan bir haber metninin doğruluğu/güvenirliği konusunda öğrenciler bu metni 

“olgu-görüş, ön yargı, kaynak kullanımı, bakış açısı, değerler vb.” unsurlara göre çözümlerler. 

Değerlendirme becerisi: Bireylerin karşılaştıkları medya iletilerini çözümleyerek ulaştıkları 

sonuçları iletinin üretildiği bağlam çerçevesinde “insan hakları, çocuk hakları, etik, sorumluluk, 
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mahremiyet, gazetecilik ilkeleri, yayın ilkeleri” gibi ölçülere göre değerlendirerek bir hükme varmalarını 

içerir. Örneğin; öğrencilerin çözümledikleri bir haber metnini, farklı haber kaynaklarından seçilen 

örnekleri ile karşılaştırarak doğruluğu/güvenirliği konusunda hükme varmaları bu beceri ile ilgilidir. 

Sorgulama değerlendirme ve çözümleme becerilerinin eş zamanlı geliştiği göz ardı edilmemelidir.  

Üretim becerisi: Bireylerin kendi medya iletilerini farklı biçimlerde (yazılı, işitsel, görsel ya da 

çoklu olarak) oluşturmaları ile ilgilidir. Burada öğrenciler eğlence bilgi verme ya da ikna etme gibi 

amaçlarla medya iletilerini üretirler. 

Paylaşım becerisi: Bireylerin çeşitli amaçlarla belli bir hedef (birey grup ve kitle) gözeterek 

ürettikleri içerikleri iletiye dönüştürerek ve sorumluluk (etik, kültürel, hukuksal vb.) bilinciyle farklı 

medya biçimlerini (kanallarını) kullanarak ulaştırmalarıdır. Bu; bir noktadan bir noktaya, bir noktadan 

çok noktaya veya çok noktadan çok noktaya olacak şekilde tasarlanabilir. 

Eylemcilik becerisi: Bireylerin takip ettikleri medya ve içerikleri ile ilgili beğendikleri veya 

rahatsız oldukları durumlar karşısında uygun ve yasal tepkilerde bulunmasının ifade etmektedir. Bunlar 

takdir etme, takip etme, tavsiye etme, engelleme, şikayet etme, alternatif arama, alternatif üretme gibi 

tepkilerdir. 

Medyanın doğru yorumlanması ve bireyin gelişen teknoloji ile birlikte çağa ayak uydurabilmesi 

adına önemli katkıları olan medya okuryazarlığı dersinin seçmeli bir ders olarak verilmesi oldukça 

düşündürücüdür. 

Bu olumsuzluğun giderilmesi, medya okuryazarlığı için gerekli olan becerilerin, ana derslerde 

yer alan kazanımların medya eğitimi ile ilişkisinin dikkate alınarak yapılması, kazandırılacak becerilerin 

bağlamdan koparılmadan daha anlamlı şekilde verilmesini sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Buradan yola çıkarak bu çalışmada, Türkiye’de 2018 yılında yayınlanan ilköğretim 

programlarında yer alan kazanımların incelenmesi ve medya okuryazarlığı ile ilişkisini ortaya koymak 

hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

1. İlköğretim Türkçe Dersi 5,6,7 ve 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar ile 
medya okuryazarlığı becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

2. İlköğretim Matematik Dersi 5,6,7 ve 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar 
ile medyaokur yazarlığı becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 5,6,7. sınıf öğretim programları ve 8. sınıf İnkilap Tarihi ve 
Atatürçülük Dersi öğretim programında  yer alan kazanımlar ile medyaokur yazarlığı 
becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

4. İlköğretim Fen Bilimleri Dersi 5,6,7 ve 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar 
ile medya okuryazarlığı becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

 

Yöntem 

Araştırma doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar  (Yıldırım & 

Şimşek, 2016). 

Bu çalışmada incelenen dokümanlar, 2018 yılında yayınlanan İlköğretim Türkçe, Fen Bilimleri, 

Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersi Öğretim Programlarına ait 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğretim programlarıdır. 

8.sınıfta yer almayan Sosyal Bilgiler dersi yerine 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim 

Programı ele alınmıştır. 

Söz konusu öğretim programlarında yer alan kazanımlar medya okuryazarlığı becerileri 

bakımından incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Medya okuryazarlığı ile ilgili literatür taranarak beceriler analiz edilmiştir. Becerilerin içeriğine 

göre kazanımlar tek tek ele alınarak incelenmiştir. İncelenen dokümanlar ve elde edilen veriler 

doğrultusunda kazanımların medya okuryazarlığı becerileri ile ilişkilendirilmesi yapılmıştır. 

Ayrıca her dersten alanında uzman iki öğretmen ile becerilere yönelik analizler paylaşılmış ve 

kazanımlar ile beceriler arasındaki ilişki hakkında görüşleri alınmıştır. 
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Bulgular 

Araştırma sonucunda her bir dersin kazanımlarından elde edilen bulgulara aşağıdaki tablolarda 

yer verilmiştir. 

  

Tablo 1.  
Türkçe Dersi Kazanımlarının Dağılımı. 

Türkçe 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Tüm Kazanımlar 

Farkındalık 16 13 15 17 24 
Erişim 1 1 2 2 2 
Sorgulama 21 28 20 20 25 
Çevrimiçi Güvenlik - - - - - 
Çözümleme 34 30 34 32 54 
Değerlendirme 31 32 40 40 53 
Üretim 30 29 31 31 37 
Paylaşım 7 7 9 9 10 
Eylemcilik 9 7 8 9 8 

 MEB İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımları incelendiğinde, 5.sınıfta 

71, 6.sınıfta 67, 7.sınıfta 76 ve 8.sınıfta 77 kazanım bulunmaktadır. 

 Türkçe Dersi Öğretim programındaki kazanımlar içerisinde hiçbir sınıf düzeyinde, 

Çevrimiçi Güvenlik becerisine yönelik bir kazanımla ilişki görülememiştir. Erişim becerisi ile ilişkili ise 

sadece iki kazanım göze çarpmaktadır.  

 5. ve 6. sınıfta kazanımlar en çok Çözümleme, Değerlendirme ve Üretim becerisi ile 

ilişkilendirilirken, 7. ve 8.sınıfta ise en çok Değerlendirme becerisi ön plana çıkmaktadır.  

 Kazanımların tamamı ele alındığında ise beceri-kazanım ilişkisinin diğer becerilere 

oranla en çok Çözümleme (54) ve Değerlendirme (53) becerileri ile olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 2.  
Matematik Dersi Kazanımlarının Dağılımı. 

Matematik 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Tüm Kazanımlar 

Farkındalık 22 33 19 22 96 
Erişim 1 - - - 1 
Sorgulama 5 - 2 2 9 
Çevrimiçi Güvenlik - - - - - 
Çözümleme 49 53 41 47 190 
Değerlendirme 38 37 30 35 140 
Üretim 14 12 8 21 55 
Paylaşım - - - - - 
Eylemcilik - - - - - 

 

 İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı kazanımları incelendiğinde, 5.sınıfta 56, 

6.sınıfta 59, 7.sınıfta 48 ve 8.sınıfta 52 kazanım bulunmaktadır. 

 Tüm sınıf düzeylerinde kazanım-beceri ilişkisinde ağırlıklı olarak Çözümleme becerisi 

öne çıkmaktadır.  

 Erişim becerisi tüm sınıflarda sadece bir kazanım(5.sınıf) ile ilişkilendirilebilmiştir. 

Sorgulama becerisi de erişim becerisi ile birlikte bütün sınıf düzeylerinde en az ilişkili becerilerden birisi 

olarak görülmüştür.  Çevrimiçi güvenlik, Paylaşım ve Eylemcilik becerileri ise 5,6,7 ve 8. sınıf 

kazanımlarının hiçbiri ile ilişkisi olmadığı görülmüştür. 
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Tablo 3.  
Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Dağılımı. 

Sosyal Bilgiler 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf* Tüm Kazanımlar 

Farkındalık 14 11 9 25 59 
Erişim 13 10 7 9 39 
Sorgulama 10 12 15 10 47 
Çevrimiçi Güvenlik 2 1 4 3 10 
Çözümleme 16 11 12 14 53 
Değerlendirme 9 14 12 15 50 
Üretim 3 8 2 7 20 
Paylaşım - 5 - - 5 
Eylemcilik 3 5 1 2 11 

*8.sınıfta Sosyal Bilgiler yerine İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı incelenmiştir. 

 İlköğretim 5, 6 ve 7.sınıf programlarında yer alan Sosyal Bilgiler Dersi ve 8.sınıf İnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük Dersi öğretim programlarında yer alan kazanımların medya okuryazarlığı 

becerilerinin tamamıyla ilişkili olduğu görülmüştür. 

 Paylaşım becerisi sadece 6.sınıfta ve toplamda en az ilişkilendirilebilen beceri 

olmuştur. Çevrimiçi güvenlik ve Eylemcilik becerileri az sayıda ilişkili olan beceriler olmasının yanı sıra 

bütün sınıf düzeylerinde yer aldığı görülmüştür.  

 5,6 ve 7.sınıfta daha çok Farkındalık, Erişim, Sorgulama, Çözümleme ve Değerlendirme 

becerileri, 8.Sınıf kazanımlarında ise Farkındalık becerisi kazanım-beceri ilişkisi konusunda diğer 

becerilerden önde olduğu görülmüştür.  

 Tüm kazanımlara bakıldığında Farkındalık, Çözümleme ve Değerlendirme becerisi öne 

çıkmaktadır. 

 
Tablo 4.  
Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Dağılımı. 

Fen Bilimleri 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Tüm Kazanımlar 

Farkındalık - 5 9 6 20 
Erişim 2 - 9 1 12 
Sorgulama 10 16 12 13 51 
Çevrimiçi Güvenlik - - - - - 
Çözümleme 17 28 28 26 99 
Değerlendirme 17 34 31 32 114 
Üretim 10 7 10 7 34 
Paylaşım 3 6 4 5 18 
Eylemcilik 5 12 10 10 37 

 

 İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında bulunan toplam (5,6,7 ve 8.sınıf) 

223 kazanımın 114 kazanım ile en fazla Değerlendirme becerisi ile ilişkilendirilmiştir.  

 Sınıf düzeyinde kazanım-beceri ilişkisi incelendiğinde, Çözümleme ve Değerlendirme 

becerileri diğer becerilerden daha önde görülmektedir. 

 Tüm kazanımlarda Erişim ve Paylaşım becerisi en az ilişkilendirilebilen becerilerdir. 

Sınıf düzeyinde ise; 5.sınıfta Erişim, 6.sınıfta Farkındalık, 7.sınıfta Paylaşım ve 8.sınıfta Erişim becerileri 

en az sayıda kazanımla ilişkili olan becerilerdir. Çevrimiçi Güvenlik becerisi ise hiçbir sınıf düzeyinde 

herhangi bir kazanımla ilişkilendirilememiştir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

MEB tarafından 2018 yılında yayınlanan, İlköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilimleri Dersi Öğretim Programlarındaki kazanımlar incelendiğinde, kazanımların medya okuryazarlığı 

becerileri ile yüksek oranda ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı ile medya okuryazarlığı becerilerinin ilişkilendirilmesine genel 

olarak bakıldığında toplam 105 kazanımın tamamının medya okuryazarlığı becerileri ile 

ilişkilendirilebilecek düzeyde olduğu görülmüştür. Medya okuryazarlığı becerileri tek tek dikkate 

alındığında Türkçe kazanımlarının en çok %51’inin çözümleme becerisi ile ilişkilendirilebilecek nitelikte 

olduğu görülmüştür. 

Matematik Dersi Öğretim Programı ile medya okuryazarlığı becerilerinin ilişkilendirilmesine 

genel olarak bakıldığında ise toplam 215 kazanımın tamamının medya okuryazarlığı becerileri ile 

ilişkilendirilebilecek düzeyde olduğu görülmüştür. Medya okuryazarlığı becerileri tek tek dikkate 

alındığında ise Matematik dersi kazanımlarının en çok %88’inin çözümleme becerisi ile medya 

okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

İlköğretim 5,6 ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ile 8.sınıf İnkilap Tarihi ve Atatürçülük Dersi Öğretim 

Programları birlikte ele alındığında toplam 138 kazanımın tamamının medya okuryazarlığı becerileri ile 

ilişkilendirilebilecek düzeyde olduğu görülmüştür. Medya okuryazarlığı becerileri tek tek dikkate 

alındığında ise Sosyal Bilgiler dersinde kazanımların en çok %42’sinin farkındalık becerisi ile medya 

okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile medya okuryazarlığı becerilerinin ilişkilendirilmesine 

genel olarak bakıldığında ise toplam 223 kazanımın tamamının medya okuryazarlığı becerileri ile 

ilişkilendirilebilecek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu kazanımların ise en çok değerlendirme becerisi 

açısından (223/114) medya okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu belirlenmiştir. 

Çakmak ve Altun'un (2013); 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı (2009) ile medya 

okuryazarlığı becerileri ilişkilendirmesini konu alan araştırmalarında, 1-5. Sınıflar TDÖP kazanımlarının % 

62’sinin medya okuryazarlığı temel becerileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu sonucuna 

varılmıştır. Sınıf düzeyine göre ise en fazla ilişkilendirmenin  %65,3 oranla dördüncü sınıf kazanımları ile 

yapılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Sayın (2015); Medya Okuryazarlığı Becerilerinin Ortaokul Türkçe Programı İçerisindeki Yeri Ve 

Öğrencilerin Medya Metinleri Üretme Becerilerinin Değerlendirilmesini konu alan çalışmasında ise, (6, 7 

ve 8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı ile medya okuryazarlığı becerilerinin ilişkilendirilmesine 

genel olarak bakıldığında dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma beceri alanlarına ait toplam 177 

kazanımdan 153'ünün (%86,4) medya okuryazarlığı becerileri ile ilişkilendirilebilecek düzeyde olduğu 

görülmüştür. 

Araştırma sonucuna göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

1. Farklı ülkelerdeki ve ülkemizdeki öğretim programları medya okuryazarlığı bağlamında 

karşılaştırmalı olarak incelenebilir. 

2. Bilinçli bir medya okuryazarlığı noktasında ihtiyaç duyulan dil ve ifade becerilerinin 

kazandırıldığı Türkçe dersi başta olmak üzere, özellikle Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Matematik dersleri 

gelişen teknolojiler karşısında yenilenip, güncellenebilir. 

3. Öğretmenlerin derslerde verdiği ödevlerin konuları medya üretme etkinlikleri ile 

genişletilebilir. 

4. Okullarda düzenlenecek çeşitli etkinlik ve yarışmalarla, öğrencilerin broşür, reklam, 

kısa film ve afiş gibi medya metinleri hazırlaması ve sergilemeleri sağlanabilir. 

5. Öğrenciler ve öğretmenler e-posta yoluyla iletişim sağlayarak, öğrencilerin medya 

araçlarını amaçlı kullanmayı öğrenmeleri sağlanabilir. 
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Okul Öncesi Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine 

Göre Değerlendirilmesi (Aksaray İli Örneği) 

Semih Akkaya1 54*, Semra Demir Başaran155 

 

Okul Öncesi Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi (Aksaray İli Örneği) 

Öz 

 Okul öncesi dönem gelişimin çok hızlı olduğu ve çocuğun yaşamının devamına etkisiyle 

kritik yıllardır. Bloom bu süreç içerisinde bireyin karşılaştığı eğitimsel uyaranların zenginliği ve çeşitliliği 

sayesinde zekânın arttığını ve daha sonra çocukların okulda gösterdikleri başarının üçte birinde, 0-6 yaş 

arasındaki kazanımların etkisinin olduğunu belirtmiştir. Günümüz gerçekleri ve araştırmaları hem 

çocuğun hem de toplumun geleceği için okul öncesi eğitimin kaçınılmaz hale geldiğini ortaya 

koymaktadır. Okul öncesi eğitimin bu öneminden dolayı, eğitim programının iyi bir şekilde planlanması, 

değerlendirilmesi ve nitelikli bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Stufflebeam’in 

CIPP modeline göre okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin 

değerlendirilmesidir. Araştırmaya Aksaray il merkezi ilkokul, bağımsız anaokulu ve özel kurumlarda 

görev yapan 164 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlere ‘Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşler 

Ölçeği’ ile kişisel bilgilerin sorulduğu demografik bilgi formu ile veriler toplanmış ve SPSS 22 programı ile 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, Okul Öncesi Eğitim Programı 

Değerlendirme Ölçeğinden elde edilen ortalamalar incelendiğinde, programın okul öncesi 

öğretmenlerinin görüşlerine göre beş üzerinden 3,61 puan aldığı saptanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri 

ile cinsiyet ve hizmet yılı değişkenleri açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin görüşleri ile görev yaptıkları okul türü ve eğitim verilen yaş grubu 

değişkenleri arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, program değerlendirme, okul öncesi 

öğretmeni 

 

Abstract 

 Preschool period is a critical year because of the rapid development and the impact of 

the child's life. Bloom stated that intelligence increased with the richness and diversity of the 

educational stimuli that an individual faced during this process and that the gains between 0-6 years 

were affected by one third of the children's success in school. Today's facts and studies reveal that 

preschool education has become inevitable for the future of both the child and the society. Because of 

the importance of pre-school education, the education program should be well planned, evaluated and 

qualified. The aim of this study was to evaluate the views of preschool teachers about the preschool 

education program according to Stufflebeam's CIPP model. 164 pre-school teachers working in primary, 

independent kindergarten and private institutions of Aksaray city center participated in the study. 

Demographic information form was used to collect personal data and the data were analyzed by SPSS 

22 program. According to the findings obtained from the analysis of the data, when the averages 

obtained from the Preschool Education Program Evaluation Scale were examined, it was found that the 

program scored 3.61 out of five according to the opinions of preschool teachers. When the opinions of 

teachers and gender and year of service variables were examined, no statistically significant difference 
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was observed. It has been concluded that there is a statistically significant difference between the 

opinions of teachers and the type of school they work and the age group variables.  

Keywords: Preschool education curriculum, curriculum evaluation, preschool teacher 

 

Giriş 

Okul öncesi eğitim, doğumdan ilköğretime kadar geçen sürede çocukların gelişim düzeylerine 

uygun ve uyarıcı bakımından zenginleştirilmiş bir ortamda, çocuğun içinde bulduğu toplumun kültürel 

değerleri doğrultusunda bütün gelişim alanlarının desteklendiği ve yaratıcılığının geliştirildiği planlı bir 

davranış geliştirme süreci olarak tanımlanabilir (Tümkaya & Gülaçtı, 2010). Bu süreç gelişimin çok hızlı 

olduğu ve çocuğun yaşamının devamına etkisiyle kritik yıllardır. Kalıtım ile birlikte çevrenin etkisiyle 

çocuğun kişiliği ve değer yargılarının kazanıldığı önemli bir dönemdir.  

Eğitim alanına önemli katkılar sunan Bloom’a göre zihinsel gelişim için insan yaşamının ilk dört 

yılı kritik öneme sahiptir. Bloom bu süreç içerisinde bireyin karşılaştığı eğitimsel uyaranların zenginliği ve 

çeşitliliği sayesinde zekânın arttığını ve daha sonra çocukların okulda gösterdikleri başarının üçte birinde, 

0-6 yaş arasındaki kazanımların etkisinin olduğunu belirtmiştir. Bir diğer öncü bilim adamı Vygotsky’de 

çocuğun kendi çevresiyle etkileşim içerisinde olmasıyla gelişecek olan bilişsel kapasitesinin yanı sıra diğer 

çocuklar ve yetişkinlerle etkileşerek mümkün hale gelen bir ‘gelişmeye açık alan’ olarak çocuğu 

tanımlamaktadır (Senemoğlu, 1994). Okul öncesi eğitimi alan çocuklar almayanlara göre bir adım öne 

geçmektedir. Yapılan araştırmalarda okul öncesi eğitimin çocukların birçok yönden potansiyelini 

artırdığını ortaya koymaktadır (Yıldız, Özkal, & Çetingöz, 2003). Günümüz gerçekleri ve araştırmaları 

gösteriyor ki hem çocuğun hem de toplumun geleceği için okul öncesi eğitim kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Okul öncesi eğitimin bu öneminden dolayı, eğitim programının iyi bir şekilde planlanması ve nitelikli bir 

hale getirilmesi gerekmektedir. 

Okul öncesi eğitimde uygulanacak olan eğitim programının çocuk merkezli olması ve çocukların 

eğitim sürecinde aktif bir şekilde yer alması öğrenmenin en iyi şekilde sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Programın merkezinde çocuğun olması için öğretmenin neler gerektiğini iyi bir şekilde planlaması ve 

eğitim öğretim sürecinde programın kazanımlarına uygun etkinliklere yer vermesi gerekir (Demirel, 

2015). Bundan dolayı öğretmenlerin eğitim programına hâkim olması ve doğru bir şekilde 

değerlendirebilmesi önemlidir. 

Nitelikli bir eğitim programın planlanması ve uygulanmasında öğretmenler önemli bir yere 

sahiptir. Bu süreçte okul öncesi öğretmenleri, rehberliğin yanı sıra öğrenme merkezlerini programın 

kazanımları doğrultusunda düzenleyerek amaçların gerçekleşmesini sağlayabilmektedir (NAEYC, 2009). 

Öğretmenin bu yaklaşımı programın uygulanması ve eğitim sürecinin olumlu bir şekilde yürütülmesini 

sağlayarak öğrenmenin de kalıcılığını artırabilmektedir.  

Eğitimin kalitesinin artırılabilmesi ve de eğitim öğretim sürecinin olumlu yönde gelişebilmesi, 

planlama sürecinin iyi bir şekilde hazırlandığı nitelikli bir programa bağlıdır. Bundan dolayı eğitim 

programları değişen teknoloji ve ilerlemelere, toplumun güncel ihtiyaç ve özelliklerine göre sürekli bir 

değerlendirme yapılarak geliştirilmelidir. Ancak bu sayede, bütün toplumların beklentisi olan nitelikli 

insan gücü yetiştirilebilmektedir (Gürkan, 2012). 

Bilginin teknoloji ile birlikte sürekli olarak güncellenmesi, ilerlemesi ve gelişimi her alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da sürekli bir değişimi ve ilerlemeyi zorunlu hale getirmektedir. Eğitim 

alanındaki bu değişimlerden ise en çok eğitim programları etkilenmektedir. Eğitim programları güncel 

bilgi ve teknolojiye göre sürekli gelişim ve ilerleme halinde olmalı ve zamana ve koşullara göre 

değerlendirilip değişmeli, geliştirilmelidir (Kemertaş, 1999). Günümüz koşulları ve değişimlerine göre 

hazırlanan bir programın sadece tasarlanması ve uygulanması yeterli olmayabilmektedir. Eğitim 

programının uygulama aşamasında ortaya çeşitli problemler çıkabilir. Bundan dolayı bir eğitim 

programının iyi tasarlanmasının yanında programın uygun yöntemlerle değerlendirilmesi de bir o kadar 

önemlidir (Gözütok, 2001). 
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Bir eğitim programının değerlendirilmesi, programın etkililiği hakkında karar vermeyi 

sağlayabilmektedir. Program değerlendirme, programda yer alan eğitim hedeflerinin gerçekleşme 

düzeyinin derecesini görmeye yardımcı olmaktadır (Ertürk, 1986). Bir programın uygulanması 

sonucunda, yetersiz kalan ve aksayan bölümlerin belirlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için 

farklı program değerlendirme yaklaşım ve modelleri bulunmaktadır. Stufflebeam’in CIPP modeli, çok 

yönlü ve kapsamlı bir program değerlendirme modelidir. Bu modele göre eğitim programının dört farklı 

aşamasının değerlendirilmesi söz konusudur. Bu aşamalar programın; bağlam (Context), girdi (Input), 

süreç (Process) ve ürün (Product) boyutudur (Demirel, 2015).  

 CIPP modeline göre değerlendirmenin amacı, program hakkında karar verme yetkisine 

sahip olan kişilere bilgi vermektir. Program geliştirme sürecinde yetkililerin; planlama, yapılaştırma, 

uygulama ve yeniden düzenleme ile ilgili olarak 4 alanda karar vermesi gerekir (Ornstein, 1988: 261, akt. 

Demirel, 2015). Bu kararlara dayanak olacak bilgilerin toplanması için ise programın bağlam, girdi, süreç 

ve ürün aşamalarının değerlendirilmesi gerekir (Aközbek, 2008). 

 Stufflebeam’e göre değerlendirme, sürekli bir işlemdir. CIPP modeline göre bağlamın 

değerlendirilmesi aşamasında, programla ilgili tüm faktörler ve mevcut durum analiz edilir. Bu aşamanın 

amacı hedeflerin belirlenmesinde temel olacak bilgilerin toplanması ve hedeflerin belirlenmesidir. Analiz 

sırasında özellikle karşılanamayan ihtiyaçlar, kaçırılmış fırsatlar ve ihtiyaçların niçin karşılanamadığının 

tanısı üzerinde durulur. Girdi değerlendirilmesi, programın hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli 

kaynaklar ve bu kaynakların nasıl kullanılacağı hakkında bilginin sağlandığı aşama olarak görülmektedir. 

Girdi analizi sırasında, amaçların mevcut duruma uygunluğu, hedeflerin okulun amaçları ile tutarlı 

olması, öğretim stratejilerinin hedeflere uygun olması, programın kapsamının, genel ve özel amaçlar ile 

tutarlı olması konuları ile ilgili sorulara yanıtlar aranır. Sürecin değerlendirilmesi aşaması ise programın 

uygulanması ile ilgili kararların alınması için gereklidir. Bu süreçte, program uygulanırken gerçekleştirilen 

ve planlanan ile gerçek etkinlikler arasındaki uyuma bakılır. Son aşama olan ürün değerlendirilmesi 

aşamasında ise programın ürünü hakkında veri toplanarak beklenen ürünle gerçek ürünün 

karşılaştırılması söz konusudur. Ürün değerlendirme ile uygulanan programın devam edip etmeyeceği 

ya da nasıl bir değişikliğe uğratılması gerektiği hakkında bilgi verilir (Demirel, 2015: 178). 

Okul öncesi eğitim gün geçtikçe daha önemli hale gelmekte ve aileler tarafından da daha bilinçli 

bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bakımdan Milli Eğitim tarafından bu eğitim sürekli olarak geliştirilmeye 

ve yenilenmeye çalışılmaktadır. Bu geliştirme ve yenileme çalışmalarında Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı tarafından program geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 2006 

yılında yeni bir okul öncesi eğitim programı uygulamaya konulmuş ve daha sonra 2012-2013 yılında bu 

program gözden geçirilmiştir. 2012-2013 yılında yapılan çalışmalarla birlikte programda bazı 

düzenlemelere yer verilmiştir. 2006 programında yer alan amaç ve kazanım ifadeleri yerine yeni 

düzenlemelerde kazanım ve gösterge ifadeleri yer almıştır. Ayrıca çocukların gelişim özellikleri göz önüne 

alınarak program üç farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir. Burada öğretmenlerin kazanım ve 

göstergeleri seçerken çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alması beklenmektedir. Yeni 

düzenlemede öğrenme merkezlerine yer verilerek bu öğrenme merkezlerinin dolap, halı vb. eşyalarla 

birbirinden ayrılmasına dikkat edilmesi önerilmektedir (MEB, 2013). Yapılan bu değişiklikler ve ekleme-

çıkarmalar ile programın güncel gelişmelere uyumu ile programın daha iyi hale gelmesi 

amaçlanmaktadır.   

Yenilenen okul öncesi programlarına yönelik çeşitli değerlendirmeler yapılması, programın 

geliştirilmesi yönelik kararlar verilmesi konusunda önemlidir. Bu sayede geliştirilen programların artı ve 

eksi yönleri ortaya konularak etkili bir şekilde geliştirilmesi sağlanabilir. 2013 yılında güncellenen okul 

öncesi eğitim programının farklı modeller doğrultusunda değerlendirilmesinin alana önemli bir katkı 

yapacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı bu araştırmada Stufflebeam’in CIPP modeline göre okul 

öncesi eğitim programının okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma çerçevesinde cevap aranan sorular aşağıdaki gibidir: 

1. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri nedir? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri ile; 



 

361 
 

• Cinsiyet, 

• Kıdem, 

• Görev yapılan okul türü, 

• Eğitim verilen çocuk yaş grubu  

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

  

Yöntem 

Okul öncesi eğitim programını CIPP değerlendirme modeli kapsamında, okul öncesi 

öğretmenlerinin görüşlerinden yola çıkarak değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel tarama 

yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma evrenini Aksaray il merkezine bağlı bulunan MEB bünyesindeki ilkokullar, bağımsız 

anaokulları ve özel kurumlarda görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Evreni 

oluşturan okul öncesi öğretmenlerinden gönüllü 165 okul öncesi öğretmeni çalışmaya katılmıştır. 

Okul öncesi eğitim programının Stufflebeam’in CIPP modeliyle değerlendirmenin amaçlandığı 

bu çalışmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümdür. İlk bölüm araştırmacı tarafından hazırlanan ve 

bağımsız değişkenlerin bulunduğu kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Aslan, Soyalp, 

Karahan ve Altuntaş(2016) tarafından geliştirilen ve öğretmenlerin CIPP değerlendirme modelinin dört 

boyutu olan bağlam, girdi, süreç ve değerlendirme ile ilgili görüşlerini belirleyen ‘Okul Öncesi Eğitim 

Programı Değerlendirme Ölçeği’ yer almaktadır. Ölçek beşli likert tipinde olup en olumsuz ifade 1, en 

olumlu ifade 5 olarak puanlanmıştır. Ölçekte bulunan olumsuz maddeler için ters kodlama uygulanmıştır. 

Verilerin analizi için SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. İstatistik programında varyansların 

homojenliği ‘Levene Testi’ kullanılarak hesaplandığında toplam puanların dağılımının normal dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı alt problemlerde parametrik test teknikleri kullanılmıştır. 

Analizlerdeki bütün karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi olarak ‘.05’ alınmıştır. 

 

Katılımcılar 

Araştırmaya katılan öğretmenler ile ilgili demografik bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1.  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Demografik Verilerin Dağılımı. 

Değişkenler Kategoriler N % 

Cinsiyet 
 

Kadın 144 75,4 
Erkek 20 24,6 

 
Kıdem Yılı 

1-4 46 28 
5-9 59 36 
10-14 42 25,6 
15-19 17 10,4 

 
Görev Yapılan Okul Türü 

İlkokul Bünyesinde   
Anasınıfı 

40 24,4 

Bağımsız Anaokulu 97 59,1 
Özel 27 16,5 

 
Eğitim Verilen Yaş Grubu 

3 yaş 26 15,9 
4 yaş 32 19,5 
5 yaş 106 64,6 

 Toplam  164 100,0 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin kişisel bilgilerine ait veriler Tablo 1’de ifade 

edilmiştir. Katılımcıların %87,8’i kadın, %12,2’si erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Kıdem yıllarına 

göre dağılımına bakıldığında %36’sı 5-9 yıl, %28’i 1-4 yıl, %25,4’ü 10-14 yıl ve %10,4’ü ise 15-19 yıl arası 

hizmet yılına sahiptir. Okul öncesi öğretmenlerinin %59,1’i bağımsız anaokullarında olmak üzere, 

%24,4’ü ilkokul bünyesi anasınıfında, %16,5’i ise özel anaokullarında görev yapmaktadırlar. 
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Öğretmenlerin eğitim verdikleri öğrencilerin %64,6’sı 5 yaş, %19,5’i 4 yaş ve %15,9’u 3 yaş grubu 

çocuklardan oluşmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Okul öncesi eğitim programının Stufflebeam’in CIPP modeliyle değerlendirmenin amaçlandığı 

bu çalışmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümdür. İlk bölüm araştırmacı tarafından hazırlanan ve 

bağımsız değişkenlerin bulunduğu kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Aslan, Soyalp, 

Karahan ve Altuntaş(2016) tarafından geliştirilen ve öğretmenlerin CIPP değerlendirme modelinin dört 

boyutu olan bağlam, girdi, süreç ve değerlendirme ile ilgili görüşlerini belirleyen ‘Okul Öncesi Eğitim 

Programı Değerlendirme Ölçeği’ yer almaktadır. Ölçek toplam 50 maddeden oluşmakta ve beşli likert 

tipindedir. Katılımcıların ölçek maddelerine hiç katılmıyorlarsa 1’i, tamamen katılıyorlarsa 5’i 

işaretlemeleri istenmektedir. Ölçekte bulunan olumsuz maddeler için ters kodlama uygulanmıştır. Ölçek 

puanlarının nasıl yorumlanacağı Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2.  
Ölçek Puanlarının Yorumlanması. 

Ölçek Puanları Maddenin İfadesi Programın Değerlendirilmesi 

1.00-1.79 Hiç Katılımıyorum Yetersiz 
1.80-2.59 Çoğunlukla Katılımıyorum  

2.60-3.39 Orta Derecede Katılıyorum Orta Derecede Yeterli 

3.40-4.19 Çoğunlukla Katılıyorum   
4.20-5.00 Tamamen Katılıyorum Yeterli 

 

Bulgular 

Araştırma verilerinin analizinde farklı istatistik yöntemleri kullanılmış ve araştırma sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri 
Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programının bağlam, girdi, süreç ve 

ürün boyutlarına yönelik görüşlerine yönelik cevaplar aranmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin 

programın bütününe ve alt boyutları olan bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına yönelik cevapların 

ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri. 

Alt Boyutlar x̄ ss 

Bağlam 
Girdi 
Süreç 
Ürün 

2,98 
3,42 
3,94 
3,78 

0,63 
0,57 
0,55 
0,60 

Toplam Puan 3,61 0,44 

Tablo 3 incelendiğinde okul öncesi öğretmenleri programın farklı boyutlarda farklı ortalamalara 

sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler okul öncesi eğitim programının bağlam değerlendirme 

boyutunu belirten maddelere öğretmenlerin ‘orta derecede katıldıkları’ (X̄=2,98) görülmektedir. 

Öğretmenlerin, programın hazırlanmasında bölgesel özelliklerin dikkate alınması, fiziksel ortamın 

programın uygulanmasına elverişli olması, öğrenme merkezleri için yeterli araç gereç olması açısından 

programı ‘orta derecede yeterli’ olarak ifade etmişlerdir. 

Okul öncesi eğitim programının girdi değerlendirme boyutunda belirtilen maddelere 

öğretmenlerin ‘çoğunlukla katıldıkları’ (X̄=3,42) görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinden elde 

edilen bulgulara bakıldığında, programda uygulanan etkinliklerin çocukların gelişim düzeyine uygun 

olması, program kapsamında uygulanan etkinliklerin kazanımlar ile uyumlu olması, programın 

hazırlanmasında aile faktörünün göz önüne alınması açısından programı ‘yeterli’ olarak ifade etmişlerdir. 
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Öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip alt boyutun süreç 

boyutu olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin programın süreç boyutunda belirtilen maddelere 

‘çoğunlukla katıldıkları’ (X̄=3,94) görülmektedir. Süreçte; farklı yöntem ve tekniklere yer verme, aktif 

öğrenme etkinliklerine yer verme, çocuk merkezli etkinliklere yer verme, öğrenme merkezlerini ihtiyaca 

göre düzenleme ve etkili bir şekilde kullanma açısından, öğretmenler programı ‘yeterli’ olarak 

nitelendirmektedirler. 

Okul öncesi eğitim programının ürün değerlendirme boyutunda belirtilen maddelere 

öğretmenlerin ‘çoğunlukla katıldıkları’ (X̄=3,78) görülmektedir. Okul öncesi öğretmenleri programı; 

çocukları ilkokula hazırlama, çocukların sosyal-duygusal, motor ve bilişsel gelişim özelliklerini geliştirme, 

okul yaşamına uyum sağlaması gibi konularda etkili olarak nitelendirmektedirler. Bu bulgulardan yola 

çıkarak öğretmenlerin okul öncesi eğitim programını ürün boyutu açısından ‘yeterli’ buldukları 

söylenebilir. 

Tablo 3’teki okul öncesi öğretmenlerine uygulanan ölçekten elde edilen bulgulara göre 

öğretmenlerin alt boyutlara yönelik puan aralıklarında; programın bağlam boyutunun en düşük 

ortalamaya, süreç boyutunun ise en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin tamamına 

yönelik olarak öğretmenlerin ortalama puanı (X̄=3,61), okul öncesi öğretmenlerinin uygulanan programı 

‘yeterli’ olarak nitelendirdiklerini göstermektedir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri ile Cinsiyet Değişkeni 
Arasındaki İlişki 

Araştırmanın ikinci alt probleminde belirtilen “Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim 

programı görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik yapılan 

bağımsız t-testi analizi Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4.  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri ile Cinsiyet 

Değişkeni Arasındaki İlişki. 

Cinsiyet N x̄ S Sd T p 

Kadın 
Erkek 

144 
20 

3,63 
3,48 

0,42 
0,25 

162 
35,54 

1,558 
2,253 

,121 

Tablo 4’e göre, erkek öğretmenlerin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüş puanlarının 

ortalaması x̄=3,48, kadın öğretmenlerin puan ortalaması ise x=̄3,63 olarak bulunmuştur. Bu verilere göre 

öğretmenlerin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri ile Kıdem Yılları 
Arasındaki İlişki 

“Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı görüşleri ile kıdem yılı değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik yapılan One-Way ANOVA testi analizi Tablo 5’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 5.  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri ile Kıdem Yılları 

Değişkeni Arasındaki İlişki. 

Kıdem N x̄ S Sd F p 

1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
Toplam 

46 
59 
42 
17 
164 

3,51 
3,68 
3,60 
3,66 
3,61 

0,31 
0,38 
0,51 
0,38 
0,41 

 
 
3 

 
 
1,622 

 
 
,186 

Tablo 5’de belirtilen analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul öncesi eğitim programına ilişkin 
görüşleri ile kıdem yılı değişkeni arasında farklılaşma olmadığı görülmüştür (p>0.05). 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri ile Görev Yaptıkları 
Okul Türü Arasındaki İlişki 



 

364 
 

Araştırmanın alt problemlerinden “Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı 
görüşleri ile çalıştıkları okul türü değişkeni arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik 
olarak One-Way ANOVA Testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları Tablo 6’da görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 6.  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri ile Görev Yaptıkları 

Okul Türü Değişkeni Arasındaki İlişki. 

Okul Türü N X S Sd F p Anlamlı Fark 

İlkokul-Ortaokul 
Bünyesinde Anasınıfı 
(1) 

 
40 

 
3,47 

 
0,30 

    

Bağımsız Anaokulu(2) 97 3,69 0,39 2 5,346 0,008 1-2 
Özel Kurum(3) 27 3,53 0,52     
Toplam 164 3,61 0,41     

Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan ve farklı okul türlerinde çalışan öğretmenlerin, okul 
öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin de farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Buna göre çalıştıkları okullar farklılaşan öğretmenlerin program 
hakkındaki görüşlerinin de farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05). Farkın hangi ortalamalar arasında 
olduğunu belirleyebilmek amacıyla Post-Hoc testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. İlkokul 
bünyesindeki anasınıfında ve bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları 
arasında anlamlı farkın bulunduğu tespit edilmiştir. İlkokul bünyesinde ve bağımsız anaokullarında görev 
yapan öğretmenlerin, ölçeğin tamamına ilişkin görüşlerinde bağımsız anaokullarında çalışan 
öğretmenler lehine anlamlı fark çıkmıştır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri ile Eğitim Verdikleri 
Öğrenci Yaş Grubu Arasındaki İlişki 

Araştırmanın son alt problemi “Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı görüşleri 
ile eğitim verdikleri öğrenci yaş grubu arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Bu amaçla yapılan One-Way ANOVA testi analizi Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7.  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri ile Eğitim Verdikleri 

Öğrenci Yaş Grubu Değişkeni Arasındaki İlişki. 

Yaş Grubu N X S Sd F p Anlamlı Fark 

3 Yaş  26 3,92   0,40     
4 Yaş 32 3,48 0,31 2 10,546 ,000 3 yaş-4 yaş,  
5 Yaş 106 3,57 0,40    3 yaş-5 yaş 
Toplam 164 3,61 0,41     

Tablo 7’ye göre, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin program hakkındaki görüşleri ile 
görev yaptıkları yaş grupları arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü 
varyans analizi yapılmış ve gruplar arası farklılaşma olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Hangi gruplar arasında 
farklılığın olduğunun ortaya çıkarılması için Post-Hoc Tukey testi yapılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre 3 yaş grubuna eğitim veren öğretmenlerin görüşleri ile 4 ve 5 yaş 
grubuna eğitim veren öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. Her iki 
farklılaşma durumunda da anlamlı farkın 3 yaş grubuna eğitim veren öğretmenler lehine olduğu 
görülmüştür. 

 

Tartışma ve Sonuç 
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Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin Stufflebeam’in 
bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutuna (CIPP) göre değerlendirildiği bu çalışmada, programın girdi, süreç 
ve ürün alt boyutlarında öğretmenlerin programı ‘yeterli’ olarak değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Okul öncesi öğretmenleri programın bağlam boyutunu ise ‘orta derecede yeterli’ olarak 
nitelendirmektedirler. Öğretmenlerin görüşlerine göre programın bağlam boyutunun geliştirilebilir 
olduğu ifade edilebilir. Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinden elde edilen ortalamalar 
incelendiğinde, programın beş üzerinden 3,61 puan aldığı görülmüştür. Bu sonuç öğretmenlerin 
uygulanan programı yeterli olarak gördüklerini ifade etmektedir. 

 Araştırma sonuçları incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı 
hakkındaki görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı 
saptanmıştır. 

Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitim programına ilişkin görüşleri 
ile kıdem durumu değişkeni arasında farklılaşma olmadığı gözlenmiştir. Genç (1997) çalışmasında 
öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile eğitim programından yararlanma derecesi arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını belirtmiştir. Belirtilen çalışma araştırma sonuçlarını destekler nitelikte olmasına rağmen farklı 
sonuçlar bulunan çalışmalar da literatürde mevcuttur. Parlakyıldız (1998) çalışmasında öğretmenlerin 
kıdemleri ile programı uygulama düzeyleri arasında, Tanrıverdi (2008) çalışmasında ise öğretmenlerin 
kıdemleri ile mesleğe yönelik tutumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına göre ilkokul-ortaokul bünyesinde ve bağımsız anaokullarında görev yapan 
okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin farklılaştığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, bağımsız anaokullarında görev yapan 
öğretmenlerin okul öncesi eğitim programını diğer öğretmenlere göre daha yeterli bulduğu 
görülmektedir. Bu durumun bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin materyal ve fiziksel 
çevre olarak daha zengin bir ortama sahip olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Kapıkıran (2002) 
çalışmasında yetersiz fiziksel koşulların öğretmenlerin kişisel başarısı üzerine etkili olduğunu belirtmiştir. 
Çelebi ve Akkaya (2011) çalışmasında ise öğretmenlerin okul öncesi eğitim programının uygulanması 
konusunda görev yaptıkları okul türünün etkisinin olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışmalar araştırma 
bulgularını destekler niteliktedir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin program hakkındaki görüşlerinin öğretmenlerin eğitim verdikleri yaş 
grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenler arasında 3 yaş grubuna eğitim 
veren öğretmenlerin programı daha yeterli olarak nitelendirmesinin sebebi bağımsız ve özel 
anaokullarında küçük yaş grubu olması ve bu yaş gruplarında kazanım sayısının az olması olabilir. Ayrıca 
daha fazla kaynak ve materyale sahip olmalarından da kaynaklandığı söylenebilir. Kapıkıran, İvrendi ve 
Adak (2006) farklı yaş grubundaki öğrencilerin sosyal becerileri üzerine yaptığı bir araştırmada, yaş 
grupları ile sosyal beceri ve iletişim boyutları arasında anlamlı farklar bulunduğunu belirtmiştir. Yapılan 
bu çalışmada araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 
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Görme Yetersizliği Olanlara Yönelik Görsel Sanatlar Öğretim 
Programının CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi  

 

 

Öz 

 Bu araştırma MEB’e bağlı Görme Engelliler Ortaokulu beşinci sınıf total görme yetersizliği olan 
öğrencilere uygulanan görsel sanatlar dersi öğretim programının Stufflebeam’ in bağlam, girdi, süreç ve 
ürün (CIPP) modeline göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada derinlemesine inceleme 
olanağı sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması modeli seçilmiştir. 
Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 
total görme yetersizliği olan bir öğrenci, öğrencinin sınıfında yer alan diğer görme yetersizliği olan iki 
öğrenci, görsel sanatlar dersi öğretmeni, total görme yetersizliği olan öğrencinin velisi ve araştırmacıdan 
elde edilmiştir. Araştırmaya ilişkin nitel veriler gözlem, görüşme ve doküman analizi ile elde edilmiştir. 
Araştırmacı tarafından görüşme formları geliştirilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Buna ek olarak onsekiz haftalık sürede öğrencilerin ders saatinde programın uygulanma 
aşaması gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada, öğrencilerin ve araştırmacının ders süresince tuttuğu günlükler, 
öğrencilerin ders sürecindeki yaptığı çalışmalar, yıllık planlar, bireyselleştirilmiş eğitim programları 
incelenmiştir. Araştırmada görsel sanatlar öğretim programının görme yetersizliği olan öğrencilere 
uyarlamakta öğretmenin zorluk yaşadığı, üniversitede aldığı eğitimin görme yetersizliği olan 
öğrencilerde kullanamadığını sonucuna ulaşılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda görme yetersizliği olan 
öğrencilere yönelik kullanılan görsel sanatlar öğretim programının nasıl iyileştirileceğine dönük 
planlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, CIPP modeli, görsel sanatlar öğretim programı, görme 
yetersizliği olan öğrenciler  

 

Abstract 

 The aim of this study is to evaluate the visual arts lesson curriculum which is applied to 5th 
grade total visually impaired students according to Stufflebeam's context, input, process and product 
(CIPP) model. The case study model, which is one of the qualitative research methods that provides in-
depth analysis, was selected in the study. Participants were determined by purposeful sampling method. 
The data of the study were obtained from a student with total visual impairment, two students with 
visual impairment, teacher of visual arts lesson, parents of the student with total visual impairment and 
the researcher. Qualitative data were obtained through observation, interview and document analysis. 
Data were collected by interviewer, and descriptive analysis method was used for data analysis. In 
addition, the implementation phase of the program was observed during the 18-week period. In 
addition, the diaries kept by the students and the researcher during the course, the students' studies 
during the course, annual plans, individualized education programs were examined. In the study, it was 
concluded that the teacher had difficulty in adapting the visual arts curriculum to the students with 
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visual impairment and that the education he received in the university could not be used for the visually 
impaired students. Future studies should be planned on how to improve the visual arts curriculum used 
for visually impaired students. 

Keywords: Program evaluation, CIPP model, visual arts curriculum, visually ımpaired students 

 

 

Giriş 

Eğitim sistemleri toplumun ve içinde bulunduğun çağın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı 
sağlayacak nitelikli insanlar yetiştirmek durumundadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan programların 
da belirlenen niteliklere sahip bireyler yetiştirecek potansiyele sahip olup olmadıklarının belirlenmesi 
ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi ve sistemin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için 
programların değerlendirilmesi gerekmektedir. “Patton (2014) program değerlendirmeyi, program ile 
ilgili yargıya varmak, etkinliğini artırmak veya gelecek programlamalar ile ilgili kararlar vermek için 
programların etkinlikleri, özellikleri ve sonuçları ile ilgili sistematik bilgi toplanması” olarak tanımlamıştır. 

Programların değerlendirilmesine yönelik birçok değerlendirme modelleri geliştirilmiştir. 
Bunlardan bazıları programların tüm süreçleri ile ilgili yöneticilere bilgi vermek amacıyla geliştirilmiştir.  
Bu modellerden biride Stufflebeam’ in bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) değerlendirme modelidir. Bu 
model çok kapsamlıdır. Amacı yetkili kişilere gerekli doğru ve tutarlı bilgiyi sağlamaktır. Bunun için 
değerlendirme yapılır. Yetkililer planlama, yapılaştırma, uygulama ve yeniden düzenleme ile ilgili kararlar 
verirken değerlendirme sonuçlarını bilmek ve onlardan yararlanmak zorundadır (Sönmez ve Alacapınar, 
2015). Geçmişteki kararların ve eylemlerin muhasebesi için sadece bilgi sağlamaz, aynı zamanda karar 
vericilere yapıcı bir anlamda bilgi sağlar, böylece karar vericiler daha mantıklı kararlar alabilirler 
(Stufflebeam, 1971).Bu yüzden programlar hakkında doğru karar vermek için program değerlendirme 
çalışmaları önemli bir yeri vardır. Her alanda olduğu gibi özel eğitim öğrencilerine yönelik uygulanmakta 
olan programların da değerlendirilmesi ayrı bir dikkat gerektirmektedir.  

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Dünyada bir 
milyardan fazla insan, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i yani 7 kişiden biri bir yetersizliğe sahiptir (WHO, 
2018a). Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 1,3 milyar insanın görme bozukluğu olduğu, 
bunlarından 36 milyon insanın total görme yetersizliği ile yaşadığı tahmin edilmektedir (WHO, 2018b). 
Dünya nüfusu içinde yer alan tüm görme yetersizliği olan bireyler de normal gelişim gösteren bireyler 
gibi her alanda en iyi şekilde öğrenmeyi hak etmektedir. Bizimde içinde yer aldığımız Birleşmiş Milletler 
taraf devletlerle yapılan sözleşme ile sadece yetersizliği olan bireylerin yararı için değil, toplumu 
zenginleştirmek amacıyla da yetersizliği olan bireylerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini 
geliştirme ve kullanma imkânına sahip olmalarını sağlayıcı gerekli tedbirleri alınmasına karar verilmiştir 
(CRPD, 2006).  

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı verilerine göre özel eğitim örgün eğitimde toplam 
1.395 okulda, 353.610 öğrenci eğitim almıştır. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 255.169 
öğrenci kaynaştırma eğitimine devam etmiştir (MEB, 2018). Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan 
öğrencilerin büyük çoğunluğu kaynaştırma eğitiminden yararlanmıştır. 2017-2018 öğretim yılı dikkate 
alındığında toplam öğrenim gören öğrencilerin %72,9’u kaynaştırma eğitiminde %13’ü özel eğitim 
sınıflarında, %14,1’i ise özel eğitim okullarında eğitim almıştır (EYHGM, 2019). Özel eğitime bağlı görme 
yetersizliği olan öğrenciler için 17 ilkokul, 17 ortaokul ve 2 özel eğitim meslek okulu bulunmaktadır. 
İlkokulda 494, ortaokulda 702 görme yetersizliği olan öğrenci eğitim almıştır. Ayrıca görme yetersizliği 
olan öğrencilerin bir kısmı kaynaştırma eğitimine devam etmiştir (MEB, 2018).  

2018 yılında hazırlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’de  “Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler 
için açılan ilköğretim kurumları” başlığı altında görme yetersizliği olan bireyler için eğitim ve öğretimin 
uygulanması ile ilgili, “Öğrenciler, ilköğretim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri 
programlar temel alınarak BEP hazırlanır” ifadelerine yer verilmiştir (ÖEHY, 2018, Madde 31/1a). Bu 
durum görsel sanatlar dersi ile de paralellik göstermektedir. 

Doğuştan görme yetersizliği olan bireylerin görenlere hayranlık uyandıracak şekilde resim 
çizebildikleri gözlenmektedir. Bunun en güzel örneği bu topraklarda doğan, resimlerinde oran- orantı, 
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ışık-gölge perspektifi kullanan, doğuştan görme yetersizliği olan ressamlar olduğu bilinmektedir. Görme 
yetersizliği olan çocukların görme kalıntılarını kullanmasına fırsat sağlayan, yaşadığı dünyayı tanıyarak 
bağlantı kurmasına yardım eden, etrafında duyduğu kavramları daha net bir şekilde anlamasına imkân 
veren yeteneklerini fark ederek kendine olan güvenin artmasını sağlayan, dokunma duyusunu geliştiren, 
estetik bakış açısı kazanmasına, kendi duygularını ifade etmesine yardım eden derslerin başında Görsel 
Sanatlar dersi gelmektedir. Görme yetersizliği olan öğrencilere görsel sanatlar öğretim programları 
ülkemizde uygulanmakla birlikte bu öğretimin değerlendirmesini yapan çalışmalara alanyazında 
rastlanılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı total görme yetersizliği olanlara yönelik kullanılan görsel 
sanatlar öğretim programını CIPP modeline göre değerlendirmektir. Bu araştırma MEB’e bağlı Görme 
Engelliler Ortaokulu beşinci sınıf total görme yetersizliği olan öğrencilere uygulanan görsel sanatlar dersi 
öğretim programının Stufflebeam’ in bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile programın ne derece 
etkili ve yeterli olduğunu belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularının cevabı aranmıştır.  

1. Görsel sanatlar dersi öğretimi nasıl bir ortamda gerçekleştirilmiştir? 

1.1. Görme yetersizliği olan öğrenciler için görsel sanatlar dersi öğretim programı nasıl bir 
ortamda gerçekleştirilmektedir? 

1.2. Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik hazırlanmış görsel sanatlar dersi öğretim 
programı geçmişte nasıl yürütülmüştür? 

1.3. Görsel sanatlar dersi öğretim programında öğretmenin, öğrencilerin ve velinin beklentileri 
nelerdir? 

1.4.Öğrenciler burada kazandıkları bilgileri nasıl kullanmayı düşünmektedir? 

2. Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedeflere ulaşmasında mevcut kaynaklar nelerdir? 

2.1.Total görme yetersizliği olan öğrencinin ve arkadaşlarının karakteristik özellikleri nelerdir? 

2.2. Görsel sanatlar öğretmenin karakteristik özellikleri nelerdir? 

2.3.Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedefleri açıkça belirtilmiş midir? 

2.4.Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedefleri, programın amacı ile örtüşmekte midir? 

2.5. Programda kullanılan içerik hedefler ile örtüşmekte midir? 

2.6.Seçilen öğretim yöntemleri görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere ulaşması için 
uygun mudur? 

3. Programın uygulama sürecine ilişkin görsel sanatlar öğretmeni, total görme yetersizliği olan 
öğrenci, görme yetersizliği olan diğer öğrenciler ve velinin görüşleri nelerdir? 

3.1.Görme yetersizliği olan öğrencilerin programda kullanılan materyal, görsel sanatlar 
öğretmeni ve zamanlamaya ilişkin görüşleri nelerdir?  

3.2.Görsel sanatlar dersi öğretmeninin programın verilişi sırasında karşılaştığı güçlükler 
nelerdir? 

4. Görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan hedeflere ne ölçüde ulaşılmıştır? 

4.1.Görsel sanatlar dersi öğretim programı görsel sanatlar öğretmeninin beklentilerini ne 
düzeyde karşılamaktadır? 

4.2.Görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere ulaşmasında görsel sanatlar dersi öğretim 
programı ne ölçüde başarılıdır? 

4.3.Görme yetersizliği olan öğrencilerin program öncesi ve sonrasında bilgi düzeyleri arasında 
fark var mıdır? 
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Bu araştırma ile görme yetersizliği olan öğrencilere uygulanan görsel sanatlar dersi öğretim 
programının aksayan noktaların tespit edilerek, daha sonra hazırlanacak programların geliştirilmesine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yöntem 

Araştırmada, total görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik uygulanan görsel sanatlar dersi 
öğretim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmada derinlemesine inceleme olanağı sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
deseni (case study) seçilmiştir. “Yıldırım ve Şimşek’ e (2016)  göre durum çalışması, diğer araştırma 
türlerinden ayırılan yönlerden yola çıkarak, durum çalışmasının “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alan, 
araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayın derinliğine incelemesine olanak veren araştırma 
yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.” Ayrıca, “Program değerlendirmelerinde, program 
bireyselleştirildiğinde durum çalışmaları özellikle önemli bir hale gelir” (Patton, 2014). 

Bu araştırmada program değerlendirme modeli olarak Stufflebeam’ in bağlam, girdi, süreç ve ürün 
modeli seçilmiştir. Bu modele göre görsel sanatlar dersi öğretim programının öngörülen hedeflerin ne 
derece gerçekleştiği gözlenmiştir. Ayrıca bu araştırmada bağlam, girdi, süreç ve ürün aşamaları kapsamlı 
bir biçimde incelenmiştir. 

Katılımcılar  

Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
bir Görme Engelliler Ortaokulu’nun beşinci sınıfına devam eden total görme yetersizliği olan öğrenci, 
öğrencinin velisi, görme yetersizliği olan bir kız, bir erkek öğrenci ve görsel sanatlar öğretmeni katılımcı 
olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmaya ilişkin veriler gözlem, görüşme ve doküman analizi ile elde edilmiştir. Araştırmada 
araştırmacının hazırladığı yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme sorulardan oluşan görüşme 
formları taslağı, uzmanların görüşüne sunulmuş, öneriler doğrultusunda sorular tekrar hazırlanarak 
uzman görüşlerin alındıktan sonra uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Buna ek olarak onsekiz haftalık sürede öğrencilerin ders saatinde programın uygulanma 
aşaması gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada, öğrencilerin ve araştırmacının ders süresince tuttuğu günlükler, 
öğrencilerin ders sürecindeki yaptığı çalışmalar, yıllık planlar, bireyselleştirilmiş eğitim programları 
incelenmiştir. Aşağıda Tablo1.’de araştırmada incelenen tüm verilere yer verilmiştir. 

Tablo 1: Veri Seti 

Veri Seti Sayfa 

Öğretmen Görüşme 16 
Öğrenci Görüşmeleri  10 

Veli Görüşme  22 

Gözlem Notları (Araştırmacı) 64 

Öğrenci Günlükleri 60 

Araştırmacı Günlüğü 37 

Bep planları 3 

Yıllık plan 2 

Öğretim Programı 31 

TOPLAM 245 

Ayrıca araştırmanın geçerllik ve güvenirliği artırmak için nitel araştırmaların doğasına uygun olarak 
üretilen inandırıcılık (iç geçerlilik), aktarılabilirlik (dış geçerlilik), tutarlılık (iç güvenirlik) ve teyit 
edilebilirlik (dış güvenirlilik) çalışmaları yapılmıştır. İnandırıcılığı artırmak için yöntem çeşitlemesi tercih 
edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan tüm veriler birbiri ile bağlantılı olarak 
derinlemesine gözden geçirilerek analiz edilmiş. Total görme yetersizliği olan öğrenci, veli ve görsel 
sanatlar dersi öğretmeni ile yapılan görüşmelerin birbirleriyle ve yapılan gözlemlerle tutarlılığı 
incelenmiş. Araştırmadaki tüm veriler, teyit etmek amaçlı düzenlenerek hazırlanmıştır. 
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Bulgular 

1. Görsel sanatlar dersi öğretimi nasıl bir ortamda gerçekleştirilmiştir?(Bağlam) 

1.1. Görme yetersizliği olan öğrenciler için görsel sanatlar dersi öğretim programı nasıl bir ortamda 
gerçekleştirilmektedir? 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin, görsel sanatlar dersi MEB’e bağlı bir Görme Engelliler 
Ortaokulu’nun görsel sanatlar sınıfında gerçekleştirilmiştir. Görsel sanatlar öğretmeni, görsel sanatlar 
dersi öğretim programının uygulandığı okul il merkezine yarım saatlik bir mesafede yer almaktadır. 
Görsel sanatlar sınıfı öğrencilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir noktadadır. Derslerin çoğunun girişteki 
bölümde işlenmektedir. Sıralar öğretmen masasının arkasında yerleştirilmiştir. Öğretmen masasının 
üzerinde bir bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca sınıfın içinden kil çalışmalarının yapıldığı ayrı bir sınıf ve 
ellerini yıkamaları için ayrı bir bölüm olduğu gözlenmiştir. Girişteki bölüm ferah, gün ışığı alan bir yer 
iken, diğer bölümlerin daha karanlık ve havasız olduğu görülmüştür.  

1.2. Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik hazırlanmış görsel sanatlar dersi öğretim programı 
geçmişte nasıl yürütülmüştür? 

Görme yetersizliği olan öğrenciler için MEB tarafından Körler Okulları Yönetmelik ve Program 
çalışmaları ilk olarak 1956’ da başlamıştır. Talim Terbiye Dairesi’ nin 27.06.1956 tarihli 135 sayılı kararı 
ile yürürlüğe giren “Körler Okulu Yönetmeliği ve Programları” modelaj-iş dersinin resim dersinin yerini 
tuttuğu modelaj- iş dersinin 1 ve 2. sınıflarda haftada 4 ders saati, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarda haftada 2 ders 

saati olarak belirtilmiştir (TTD, 1956, Sayı:135). Körler Okulları Yetiştirme Yurtları ilk kısım haftalık ders 

çizelgesinde 17.09.1975 tarihli 427 sayılı karar ile yürürlüğe giren çizelgede modelaj-iş dersi hazırlık, 1, 
2, 3, 4, 5 ve 6 sınıflarda haftada 2 ders saati olarak değiştirilmiştir (TTD, 1975, Sayı: 427).  Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı’ nın 9.04.1990 tarih ve 44 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Körler İlkokulu Öğretim 
Programı” haftalık ders dağılım çizelgesi incelendiğinde hazırlık, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların modelaj-iş 
dersinin haftada 2 ders saati olarak uygulanmaya devam ettiği görülmüştür (TTKB, 1990, Sayı: 44). 
03.11.1997 tarihli ve 156 sayılı kararla yürürlüğe giren Görme Engelliler İlköğretim Okulu haftalık ders 
çizelgesinde modelaj-iş dersi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında 2 ders saati olarak belirtilmiştir (TTKB, 
1997, Sayı: 156).   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 7.07.1998 tarihli 89 sayılı kararla “Görme Engelliler 
İlköğretim Okulu (6, 7, 8. Sınıf ) Modelaj-İş Dersi Öğretim Programı” 1998-1999 öğretim yılından itibaren 
uygulanmak ve denenerek geliştirilmek üzere kabul edilmiştir. Bu program bir yıl süre ile haftada iki saat 
olarak uygulanmıştır (TTKB, 1998, Sayı:89). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Görme Engelliler 
İlköğretim Okulları haftalık ders saatleri çizelgesinde 24.08.2005 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen 
haftalık ders çizelgesi 24.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararla uygulamadan kaldırılmıştır. Her iki kararda 
belirtilen haftalık ders çizelgesinde modelaj-iş dersi 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda 2 ders saati, 6, 7 ve 8. 
sınıflarda 1 ders saati olarak belirtilmiştir (TTKB, 2008, Sayı:4). 17.09.2010 tarihli 130 sayılı kararla 
yürürlüğe giren Görme Engelliler İlköğretim Okulları haftalık ders saati çizelgesine göre modelaj-iş 
(görsel sanatlar) dersinin 1, 2 ve 3. sınıflarda 2 ders saati, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 1 ders saati 
olduğu görülmüştür (TTKB, 2010, Sayı:130). Görme Engelliler İlköğretim Okulları haftalık ders çizelgesi 
29.06.2012 tarih ve 96 sayılı kararla değiştirilmiştir. Bu çizelgede görsel sanatlar dersi 1-8. sınıflar 
arasında haftada 1 ders saati olarak belirtilmiştir. Çizelgenin uygulanması ile ilgili yapılan açıklamalarda, 
“Görsel sanatlar dersi öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak uygulanır.” ifadelerine yer 
verilmiştir (TTKB, 2012, Sayı:96). Ayrıca “Görme engelli öğrenciler için açılan ilkokul ve ortaokul ile 
kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler ihtiyaçları doğrultusunda “Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programı” (BEP) hazırlanır.”  açıklamalarına yer verilmiştir (TTKB, 2012, Sayı:96). 

1.3. Görsel sanatlar dersi öğretim programında öğretmenin, öğrencilerin ve velinin beklentileri 
nelerdir? 

Görsel sanatlar öğretmenin programı kendi çabaları ve araştırmaları ile elde ettiği bilgilerle 
programı görme yetersizliği olan öğrencilere uyguladığı, bu konuda üniversite ve hizmet içi eğitim 
almadığı ifade ederken, beklentilerini ise; 
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“Çok iyi çalışmalarla program geliştirilebilir. Bunun için bu çocuklarla uzun sürecek çalışmaların 
yapılması gerekiyor. Sürekli çocuklarla tecrübe etmek lazım, oldu olmadı şeklinde devam 
edilerek geliştirilmesi gerekiyor. Kolay ve kısa sürecek bir şey değil.” şeklinde belirtmiştir. 

Total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrencilerin görsel sanatlar 
dersindeki beklentileri görüşme ve günlüklerinden elde edilen veriler doğrultusunda Tablo 2’ de 
özetlenmiştir. 

Tablo 2.Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersinden Beklentileri 
 

 
Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersinden Beklentileri 

TGY 
Öğrenci 

GY Kız 
Öğrenci 

GY Erkek 
Öğrenci 

Görme yetersizlikleri olan öğrencilere resim çizdirilmeli * * * 
Resim çizimi ve resim teknikleri öğretilmeli * * * 
Ressamların hayatı ve eserleri ile resim tekniklerinin nasıl 
yapıldığını anlatan kabartma ve gören kitaplar verilmeli 

* * * 

Görsel sanatlar sınıfında ressamların kabartma tabloları 
asılmalı 

* * * 

Kâğıt katlama sanatı eğitimi verilmeli * * * 

Faydalı ders araçları güvenliğe dikkat edilerek öğretilmeli * * * 

El becerisi geliştirilmeli * * * 

Öğretmenler tecrübeli olmalı * * * 

Ders süresi uzatılmalı * * * 

Diğer öğrencilerin kullandığı malzemeler kullandırılmalı * * * 

Değişik malzemeler kullanmak * * * 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin tüm etkinliklere katılımı 
sağlanmalı. 

* * * 

Görme yetersizliği olan öğrencilere dersle ilgili yapamadığı  
konularda yardım edilmeli. 

* * * 

Bazı değişik şeyleri birleştirerek, ev, gemi, günlük yaşamda 
duyduğumuz şeylerin maketlerini yapmak. 

* *  

İnsan, manzara, meyve vb. resimleri çizmek ve boyamak. * *  

Kabartma çizimler yapmak * * * 
Müze ve sanat galerilerine gezi yapmak *  * 

Total görme yetersizliği olan öğrenci velisi, resim çizmeleri sonucunda beynin görsel alanındaki 
aydınlanmanın önemli olduğunu bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini; 

“Görme yetersizliği olan öğrenciler için görsel sanatlar dersinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu konuda bir şeyler yapılmalı. Eşref Armağan resim yaparken beynin görsel alanında aydınlanma olmuş. 
Yani bu çocuklarımızın eğitimi için ne kadar önemli bir şey…”  sözleriyle ifade etmiştir. 

1.4.Öğrenciler burada kazandıkları bilgileri nasıl kullanmayı düşünmektedir? 

Total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler duydukları kavramları 
anlamlarını kavradıklarını, nasıl yapıldığını öğrenebileceklerini, becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olacağını, özgüvenlerinin artacağını ifade etmişlerdir. Total görme yetersizliği olan öğrenci bu konu ile 
ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir;  

“Bu dersten kazandığım bilgileri hayatımın her alanında kullanabilirim. Hayal gücümü geliştirmede, 
yön bulmada, derslerimde, oyunlarımda, dışarıda… Her yerde kullanabilirim. Hayal ettiğim tabloyu 
kendim çizebilirim.”  

“Matematik dersinde konuyu daha iyi anlamamız için şekil çizmemiz gerekiyor. Kâğıt katlayarak 
geometrik şekiller yapıyoruz. Mesela, kesirleri anlamak için kâğıttan parçalar kopararak adam çizmiştik.”  

“Proje ödevlerinde maket yapın diyorlar. Bazı ders kitaplarında da konu sonunda maket yapın 
yazıyor. Bu ödevlerimde kullanabilirim.” şeklinde belirtmiştir. 
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Total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar dersi 
öğretim programını kendilerini program öncesinde merak ettikleri resim çizim yöntem ve tekniklerini 
kullanmayı öğrenmek istediklerine bunu çok merak ettiklerini vurgulamışlardır. Çevrelerinde duydukları, 
diğer öğrencilerin görsel sanatlar dersinde öğrendiklerin konuları onlara uygun biçimde öğretileceği ve 
onlara katkı sağlayacağını düşündüklerini, ancak bu konuda bir eğitim alamadıklarını aktarmışlardır. 

2. Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedeflere ulaşmasında mevcut kaynaklar nelerdir? 

2.1.Total görme yetersizliği olan öğrencinin ve arkadaşlarının karakteristik özellikleri nelerdir? 

Total görme yetersizliği olan öğrenci, 12 aylıkken göz kanseri teşhisi sonucu görme yetisini 
kaybetmiştir. 9,5 yaşında Görme Engelliler Ortaokulu beşinci sınıfında eğitimine devam etmektedir. 
İleride, bilgisayar mühendisi olmak istemektedir. Bilgisayarla uğraşmaktan, kitap okumaktan, çizgi film 
izlemekten (dinlemek), piyano çalmaktan, resim yapmaktan hoşlanmaktadır. Görsel sanatlar öğretmeni 
tarafından, “uyumlu, anlayışlı, sakin, merhametli, öğrenmeye karşı istekli ve meraklı, kendine ait net 
kararları olan, dış etkilerle kararını değiştirmeyen, saygılı, kurallara uyan, verilen görevleri zamanında 
yerine getiren bir öğrenci” olarak tanıtmıştır. 

Görme yetersizliği olan kız ve erkek öğrenci 10,5 yaşındadır. Her iki öğrencide doğuştan görme 
yetersizliğine sahiptir. Bu öğrenciler kabartma yazı kullanmaktadır. Öğrenmeye istekli, arkadaşlarına ve 
büyüklerine saygılı, verilen görevleri yerine getiren, düzenli öğrencilerdir.  

2.2. Görsel sanatlar öğretmenin karakteristik özellikleri nelerdir?(Girdi) 

Görsel sanatlar öğretmeni, orta yaşlı, sessiz sakin bir yapıya sahiptir. Meslek hayatına normal bir 
ortaokulda başlamıştır. Daha sonra atandığı görme engelliler ortaokulunda uzun yıllardan beri görsel 
sanatlar öğretmeni olarak çalışmaktadır. Görme yetersizliği olan öğrencilerle iyi iletişim kuran bir 
öğretmendir. 

2.3.Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedefleri açıkça belirtilmiş midir? 

Görsel Sanatlar dersi 2018-2019 öğretim programında hedeflere açıkça yer verilmiştir. Kapsamlı bir 
biçimde hedefler açıklanmıştır. 

2.4.Görsel sanatlar dersi öğretim programının hedefleri, programın amacı ile örtüşmekte midir? 

Görsel sanatlar dersi öğretim programı incelendiğinde öğretim programının hedefleri, programın 
amacı ile örtüştüğü görülmüştür. 

2.5. Programda kullanılan içerik hedefler ile örtüşmekte midir? 

Görsel sanatlar dersine yönelik hazırlanan öğretim programında içeriğin hedefler ile açık bir şekilde 
örtüşme durumu saptanmıştır. 

2.6.Seçilen öğretim yöntemleri görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere ulaşması için uygun 
mudur? 

Görsel sanatlar öğretim programının hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken öğretim 
yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki öğretim yöntemleri belirlenmiştir; 

“Program’da yer alan kazanımları elde etmek için oyun, drama, örnek olay inceleme gibi farklı 
öğretim yöntemleri dikkate alınmalı; bilgilerin sadece ezbere dayalı olarak elde edilmesinden 
kaçınılmalıdır”(MEB, 2018).  

Görsel sanatlar öğretmeni bu konu ile ilgili olarak, “Ders işleniş sürecine yönelik uyguladığım 
yöntem ve teknikler ile ilgili olarak almış olduğum lisans eğitimim görme yetersizliği olan öğrencilerle 
çalışırken yetersiz kalıyor.” şeklinde ifade etmiştir. Bu konuda, “Üniversitede verilen eğitimi burada 
hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Çünkü onlar tamamen görsele yönelik…Bu açık ve net. Görme yetersizliği 
olan öğrencilere daha farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekiyor, görsel sanatlar dersi öğretim 
programında belirtilen yöntemleri uygulamak zor.” şeklinde vurgulamıştır. “Görme yetersizliği olan 
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öğrencilere görsel sanatlar dersinde uygulamam gereken yöntem ve teknikler hakkında eğitim almadım, 
kendi gözlem ve çabalarımla dersi işlemeye çalışıyorum.” şeklinde ifade etmiştir. 

3. Programın uygulama sürecine ilişkin görsel sanatlar öğretmeni, total görme yetersizliği olan 
öğrenci, görme yetersizliği olan diğer öğrenciler ve velinin görüşleri nelerdir?(Süreç) 

3.1.Görme yetersizliği olan öğrencilerin programda kullanılan materyal, görsel sanatlar öğretmeni 
ve zamanlamaya ilişkin görüşleri nelerdir?  

Görsel sanatlar öğretim programında derslerde yapılacak görsel sanatlar çalışmalarında 
kullanılması istenilen materyaller ve ders araç-gereçler hakkında;  

“Görsel Sanatlar çalışmaları oluşturulurken, öğretim materyallerini (sanat eseri, tıpkıbasım, sanat 
kitapları vb.) araç-gereçleri (fırça, boya, makas, kağıt vb.) kullanabilmeleri ve teknik uygulamaları 
gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir (MEB, 2018).  

Total görme yetersizliği olan öğrencinin görsel sanatlar dersinde ki materyaller ve araç-gereçlere 
ilişkin görüşleri şu şekildedir; 

“Görsel sanatlar sınıfında materyaller yeterli değil… Değişik materyaller alınabilir. Özellikle 
kabartma materyallerin olması iyi olur.”  

“Görsel sanatlar dersine ait kabartma ve gören kitap olsun. Resim tekniklerinin nasıl yapılacağını 
okuyarak öğrenebiliriz. Böylece evde de deneme şansımız olabilir.”  

“Kâğıt katlama sanatının aşamalarını öğreten kabartma ve gören kitap olsun. Çünkü origami 
parmak uçlarımı geliştirebilir. Matematik dersindeki şekilleri kavramamı sağlayabilir.”  

“Ressamların kabartma tabloları ile hayatlarının anlatıldığı kabartma ve gören kitaplar olsun. Bizim 
anlayabileceğimiz şekilde resimler tasvir edilsin.”  

“Sınıfta kabartma ressam tabloları olsun. Sadece noktalarla değil de elimi değdirdiğimde şekillerin 
arasında yüksek alçak farklarla anlatılsa daha iyi olabilir. Yanında açıklamalarda olsun.”  

Görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar dersi süresince kullanılan materyaller ve araç-
gereçlere ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir; 

“Aslında materyaller biraz yeterli… Ama kalemle gören resim, guaj boya, sulu boya, fırça gibi araç-
gereçleri kullanamadım. Bizim bilmediğimiz ne çok tekniker var kim bilir?”  

“Bazı araç- gereçleri kullanmayı geliştirdim. Görsel sanatlar öğretmenime çok teşekkür ederim. 
Ancak hala öğrenmeyi çok istediğim çeşitli boyaların nasıl kullanıldığını bilmiyorum.” 

Total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar 
öğretmenine ilişkin görüşlerini aşağıdaki sözcüklerle ifade etmişlerdir; 

“Görsel sanatlar öğretmenimiz çok deneyimli, her konuda bilgili, herkese çok güzel yardımcı 
oluyor.. Bana öğrettiği bilgiler için görsel sanatlar öğretmenine çok teşekkür ediyorum.” 

“Görsel sanatlar öğretmenimiz bilgili, sanırım bilgilerini sonraki senelere saklıyor. Çünkü bize hep 
aynı konuları öğretiyor.”  

“Ben öğretmenimi çok seviyorum. İyi bir öğretmen. Onun sayesinde yapamadığımı düşündüğüm 
şeyleri, yapabildiğimi keşfettim. Azimle çalışmanın sonucunu alabileceğimi o gösterdi.”  

Görsel sanatlar dersi öğretmeni programı gerçekleştirme sürecinde görsel sanatlar dersine ayrılan 
sürenin yeterli olmadığına vurgu yapmıştır. Total görme yetersizliği olan öğrenci bu konu ile ilgili olarak; 

“Kil çalışmasında bir kere de zamanında bitirmeyi başarabilecek miyim? Her ders başa dönmek 
zorunda kalıyoruz. İki ders saati olsaydı daha iyi olurdu. Böylece sınıftan kil çalışmamızı bitirmenin 
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mutluluğu ile çıkardık.”  ifadelerini kullanmıştır. Görme yetersizliği olan öğrencilerin hepsi ders süresinin 
yeterli olmadığını, “İki ders saati olursa daha iyi olacağını” belirtmişlerdir. Görme yetersizliği olan 
öğrencilerin zamana ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir; 

“Ders iki saat olsa daha iyi olur. Çünkü malzemeleri hazırlayana kadar zaman geçiyor. Kili 
yoğurmaktan, şekil vermeye yeterli zaman kalmıyor. Kâğıt çalışmalarında da aynı sorunu yaşıyoruz. 
Hiçbir zaman yaptığım işi bitiremedim.” 

“Zaman gerçekten zorluyor. Ben zinciri evde çok büyük yapıyorum, derste bakıyorum minicik. Daha 
az yapmama neden oluyor. Zaman bana yavaş olduğumu yetiştiremediğimi hissettiriyor. Ders bittiği, 
yetiştiremediğim için üzülüyorum.”ifade etmişlerdir. 

3.2.Görsel sanatlar dersi öğretmeninin programın verilişi sırasında karşılaştığı güçlükler nelerdir? 

Görsel sanatlar öğretmeni, görsel sanatlar dersi öğretim programını uygulama sürecinde görme 
yetersizliği olan öğrencilere konuyu kavratmak için “Düz anlatım yöntemini kullanmak zorunda 
kalıyorum, fakat her şeyi bu anlatım yöntemiyle anlatamıyorum. Zaten dersimiz bir saat biliyorsunuz. Bir 
saatte kil çalışması yaptırdığınız zaman, kili yoğurması, bitirmesi için zaman yetmiyor… Programın verimli 
bir şekilde sürdürülebilmesi için görsel sanatlar dersinin süresinin artırılması gerekiyor” şeklinde 
belirtmiştir. “Özellikle son yıllarda okulda görme yetersizliği dışında farklı yetersizlikleri olan öğrencilerin 
sayısı arttı, bu öğrenciler derste önlüklerini bile giyemiyorlar, bu öğrencilerle çok uğraşmak gerekiyor 
buda dersin süresini etkiliyor.” ifade etmiştir. 

4. Görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan hedeflere ne ölçüde ulaşılmıştır?(Ürün) 

4.1.Görsel sanatlar dersi öğretim programı görsel sanatlar öğretmeninin beklentilerini ne düzeyde 
karşılamaktadır? 

Görsel sanatlar öğretmeni, “Öğretim programı daha çok görsel konular üzerine planlandığı için 
görme yetersizliği olan öğrencilere uyarlamak zor, çok eskiden kullandığımız modelaj programı görme 
yetersizliği olanlar için daha uygundu.” şeklinde ifade etmiştir. Görsel sanatlar programına yönelik 
beklentilerini, “Görme yetersizliği olan öğrenciler için görsel sanatlar öğretim programı uygulamada 
yetersiz kalmaktadır. Çok iyi çalışmalarla program geliştirilebilir.” şeklinde açıklamıştır. 

 Görsel sanatlar öğretim programının eksikliği dışında, “Görme yetersizliği olan öğrenciler dersi çok 
seviyorlar, öğrenmek için gayretli ve istekliler. Çocuklar her şeyi öğrenmeye aç oldukları için ne verirseniz 
alıyorlar. Bu yüzden onlara bir şeyler öğretmekten mutlu oluyorum. Diğer beklentilerim ikinci sırada 
kalıyor.” şeklinde ifade etmiştir. 

4.2.Görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere ulaşmasında görsel sanatlar dersi öğretim 
programı ne ölçüde başarılıdır? 

Görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar dersi öğretim programını değerlendirirken, 
programın belirlenen hedeflere ulaşmada, “kısmen yeterli” olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda total 
görme yetersizliği olan öğrenci görüşlerini belirtirken, “Kısmen uygundu. Derste birşeyler öğrendim ama 
diğer öğrencilerin öğrendiği teknikleri öğrenemedim. Görsel sanatlar dersinde gören öğrencilerin 
yaptıkları çalışmaları merak ediyordum, onların kullandığı araç- gereçleri kullanmayı, görsel sanatlar 
dersinin adıyla bağlantılı olarak çizim, boyama vb. çalışmaları yapacağımı düşünüyordum. Fakat bunları 
yapamadım.” şeklinde vurgu yapmıştır.  Buna ilişkin total görme yetersizliği olan öğrenci; 

“%65’ ini öğrendim, resim yapmayı öğrenemedim. Bu yüzden resim yapmadığımız için %30, hep 
kâğıt çalışmaları yapıyoruz. Farklı kâğıt çalışmaları yapmıyoruz. Kâğıtla çalışacaksak origami de 
öğrenebilirdik. Bu nedenle kâğıt çalışması eksiklerinden  % 5 çıkardım. Aslında % 10 çıkartacaktım.” 

Görme yetersizliği olan öğrenciler programın hedeflerine ulaşması ile ilgili görüşlerini şu şekilde 
ifade etmişlerdir; 

 “Açıkça bazı öğrenmek istediğim şeyleri programdan alamadım. Doğrusu çok resim yapmak 
istiyordum. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordum. Olmadı.”  
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“Derste çok şey öğrendim ama görsel sanatlar dersinde diğer öğrencilerin öğrendiği teknikleri 
öğrenemedim. Beklentilerim gerçekleşmedi. Resim çizip, boyayamadım.”  

“Programda kolay konulardan, zor konulara geçilmeli. Genelde öyleydi. Ama bazı zor konuları ilk 
başta işledik. Şimdi yapsaydık daha iyi yapabileceğime inanıyorum.”  

“Bu günkü çalışmayı üçüncü kere yapıyoruz. Farklı çalışmalar yapabilirdik. Aynı çalışmaları 
yapmaktan çok sıkıldım.”  

Görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere ulaşmada görsel sanatlar dersi öğretim programının 
uyarlanmasında yetersizliklerin olduğu, öğrenci ve öğretmenin beklentilerini karşılamadığı, öğretim-
yöntem ve tekniklerine yer verilmediği, görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik farklı materyallere 
ihtiyaç olduğu gözlenmiştir. 

4.3.Görme yetersizliği olan öğrencilerin program öncesi ve sonrasında bilgi düzeyleri arasında fark 
var mıdır? 

Görsel sanatlar öğretmeni total görme yetersizliği olan öğrenci için, “Görsel sanatlar dersine 
gayretli ve istekli katılıyor, derste yaptığı çalışmalar arkadaşlarının çalışmalarına eşit bazen de daha iyi 
sonuçlar ortaya koyuyor program öncesi ve sonrasında beceri düzeyinde fark var.”  şeklinde belirtirken, 
görme yetersizliği olan öğrenciler için, “Görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar dersine 
başladıkları andan itibaren dönem sonuna kadar çalıştıkları konuları öğrendiler, hızlı kavradılar.”  
şeklinde ifade etmiştir. Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünler 
incelendiğinde öğrenme düzeylerinde gözle görülür fark olduğunu belirtmiştir. 

Görme yetersizliği olan öğrenciler program öncesi ve sonrası on sekiz haftalık sürede el 
becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. Total görme yetersizliği olan öğrenci, “Bu derste el becerilerim 
gelişti. Önceden makas, pirit, zımba kullanmayı biliyordum. Pekiştirmiş oldum.”   ifadelerini kullanmıştır. 

Total görme yetersizliği olan öğrencinin velisi ile yapılan görüşmeler sonucunda, “Dersi çok seviyor, 
ders sonrası eve heyecanla geliyor, çalışmaları evde de denemek istiyor. El becerisinin ve bakış açısının 
geliştiğini düşünüyorum.” şeklinde ifade etmiştir.  

“O bir kere çok mutlu. Eve geldiğinde hemen bana gösterme çabası içerisinde.  Hatta bana öğretiyor 
evde. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye.”  

“Ders notlarının artmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu sene ders notları daha yüksek 
aradaki farkı açıkça görüyorum. Görsel sanatlar dersinin etkili olduğunu düşünüyorum.” 

Özetlemek gerekirse, total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrencilerin, 
derse gayretli ve istekli bir şekilde katıldığı, öğrencilerin dönem sonunda, beceri ve bilgi düzeylerinin 
arttığı, fakat programdaki kazanımların çok azının gerçekleştiği, ders süresini iyi kullanmaya çalıştıkları, 
öğrencilerin duygu durumlarının çalışmaların başarısını etkilediği, bazı öğrencilerin ilk kez yaptığı 
çalışmadaki başarıyı ikici kez yaptığı çalışmada yakalayamadığı, öğrencilerin ders süresince yaptıkları bazı 
çalışmaların, yaşıtlarının performansından daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca total görme yetersizliği 
olan öğrencinin çalışmalarının arkadaşlarından daha iyi ya da eşit olduğu düşünülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Görme Engelliler Ortaokulu’ nun görsel sanatlar 
sınıfında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Görme Engelliler Ortaokulu’nda 18 hafta boyunca yapılan 
gözlem, görüşme ve doküman incelemeye yer verilmiştir. Araştırmanın birinci sorusuna ilişkin elde 
edilen bulgulara göre, programın uygulandığı sınıfın fiziki yapısı ile materyallerin kısmen yeterli olduğu 
görülmüştür. Görme yetersizliği olan öğrenciler için hazırlanan programlar görsel sanatlar dersi 
açısından geçmişten günümüze kadar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda yıllar içinde ders saatinin 
azaldığı anlaşılmaktadır. Görsel sanatlar öğretmenin programı kendi çabaları ve araştırmaları ile elde 
ettiği bilgilerle programı görme yetersizliği olan öğrencilere uyguladığı, bu konuda üniversite ve hizmet 
içi eğitim almadığı, görme yetersizliği olan öğrencileri programda yer alan hedeflere ulaştıramadığını 
belirtmiştir. Total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler resim çizmeyi ve 



 

377 
 

teknikleri öğrenmeyi istediklerini, diğer öğrenciler gibi resim çizmeyi ve tekniklerini öğreneceklerini 
düşündüklerini ancak beklentilerine ulaşamadıklarını aktarmışlardır. Total görme yetersizliği olan 
öğrencinin velisi, görme yetersizliği olan kişilerin resim çizmeleri sonucunda beynin görsel alanındaki 
aydınlanmanın önemli olduğu bu konuda bir şeyler yapılmasının gerektiği, araştırmacı öğrencilerin ön 
bilgisinin eksikliğinin ilkokuldaki sınıf öğretmeninin alan bilgisinden kaynaklanmış olabileceği sonucuna 
varılmıştır. 

Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara göre, öğrenci ve öğretmenin karakteristik 
özellikleri ile programla ilgili verilere yer verilmiş, görsel sanatlar öğretim programının hedeflere açık bir 
şekilde ifade edildiği, programın amacıyla örtüştüğü, program içeriğinin programla uyumlu olduğu, 
programında kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin görme yetersizliği olan öğrencilerin hedeflere 
ulaşmasında etkili olamadığı, görme yetersizliği olan öğrenciler için uygun yöntem ve tekniklere yer 
verilebileceği belirtilmiştir. 

Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara göre, total görme yetersizliği olan 
öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler görsel sanatlar dersinde kâğıt, makas, yapıştırıcı, zımba, kil 
gibi araç- gereçleri kullandıklarını, merak ettikleri resim araç-gereçlerini hala kullanamadıklarını ve sınıfta 
yeterli materyal bulunmadığını, daha çok becerilerini geliştirdikleri, öğretmenin programı uygularken 
düz anlatım yöntemini kullandığı, bazen öğrencilere verdiği örnek çalışmayı dokunarak incelemesini 
istediği, son yıllarda görme yetersizliğinin dışında farklı yetersizlikleri olan öğrencilerin arttığını bununda 
dersin sürecini etkilediği gözlenmiştir. 

Araştırmanın dördüncü sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara göre, görsel sanatlar öğretmeni görsel 
sanatlar dersi öğretim programını görme yetersizliği olan öğrencilere uyarlamakta zorlandığını ve 
programı uygulamada belirlenen hedeflere ulaşamadığını belirtirken, detaylı çalışmalarla program 
geliştirilebileceği, total görme yetersizliği olan öğrenci ve görme yetersizliği olan öğrenciler görsel 
sanatlar öğretim programının hedeflerine ulaşmada kısmen yeterli bulurken, diğer öğrencilerin 
öğrendiği teknikler ve konular hakkında bilgi edinemedikleri, eskiden de bildikleri becerilerini 
geliştirdiklerini, total görme yetersizliği olan öğrencinin velisi görsel sanatlar dersinin diğer ders 
notlarının artmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca total görme yetersizliği olan 
öğrencinin çalışmalarının arkadaşlarından daha iyi ya da eşit olduğu düşünülmektedir. İleride yapılacak 
çalışmalar görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik kullanılan görsel sanatlar dersi öğretim 
programının nasıl iyileştirileceğine dönük planlanması önerilmektedir.  
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Öğretmen Adaylarının Bilgi Edinme ve Bilgiyi 

Yapılandırma Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler 

Açısından Değerlendirilmesi 

Mustafa Çelebi159, Duygu Tuğçe Taşkın1 60* 

 

 

Öğretmen Adaylarının Bilgi Edinme ve Bilgiyi Yapılandırma Beceri 

Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi 

 

Öz 

Yaşadığımız dönemin bilgi çağı olarak adlandırılması bilgiyi bilgiyi yapılandırmanın hayati bir önem 
taşıdığını göstermektedir. Bilgi okuryazarı olmak "öğrenmeyi öğrenmek" ile yakından ilgilidir. 21. yüzyılın 
gereği olarak ortaya çıkan yaşam boyu öğrenmenin temel taşı olarak bilgi okuryazarlığı gösterilmektedir. 
Öğrencinin bilgiyi nasıl edineceği ve yapılandıracağı konusunda rehber olma görevi öğretmene 
düşmektedir. Bu becerinin öğretilebilmesi, öğretmenlerin bilgi okuryazarı olmaları ile mümkün 
görünmektedir. Bunun mümkün olması için öncelikle üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının 
bu beceriye sahip olması beklenmektedir. Çalışma grubunu Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
öğrenim gören fen bilgisi, ilköğretim matematik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler 
ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1-4. sınıf öğrencilerinden toplam 672 öğretmen 
adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı 
düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi 
yapılandırma beceri düzeylerinin cinsiyete, okudukları sınıf düzeyleri ve mezun oldukları lise türü 
değişkenlerine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve 
bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerinin branşa göre farklılaştığı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin 
bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma becerilerini öğrenmeye yönelik farkındalığını artıracak çeşitli 
çalışmalar (konferans, sempozyum, açık oturum vb.) yapılabilir. Literatürde öğretmen adaylarıyla yapılan 
çalışmalarda öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma becerileri genel olarak yüksek 
düzeyde bulunmuştur. Öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bu becerilere 
gerçekten sahip olmadıkları araştırılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: bilgi okuryazarlığı, bilgiyi edinme, bilgiyi yapılandırma, öğretmen adayları 

 

 

Giriş 

 Bilgi miktarının her saniye katlanarak arttığı günümüzde bilgiye ulaşmak ve bilgiyi 

yapılandırmak büyük önem kazanmaktadır. Bu becerilere sahip olmak da ancak öğrenmenin yaşam 

boyu devam etmesiyle mümkündür. Çetin (2008: 100) yaşam boyu öğrenen bireylerin bilgi çağına 

uyum sağlayabilmesi için, bilinçli bilgi üreten, bulunduğu çağdaki bilgileri kullanabilen ve 

‘’öğrenmeyi öğrenen’’ bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini söylemektedir (Akt: İzci ve Koç, 2012). 

                                                           
59 Erciyes Üniversitesi, Türkiye, mdcelebi@gmail.com 
60 Erciyes Üniversitesi, Türkiye, taskinduygu96@gmail.com 

mailto:mdcelebi@gmail.com
mailto:taskinduygu96@gmail.com


 

380 
 

Günümüzde eğitim okul sınırlarını aşmıştır. Bundan dolayı 21. yüzyılda bireylerin kendilerini 

sürekli geliştirmeleri beklenmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ durağanlık kabul 

etmemektedir. Gelişmeler takip edilmezse çağa uyum sağlanamaz. 

 Yaşadığımız dönemin bilgi çağı olarak adlandırılması bilgiye sahip olmanın hayati bir 

önem taşıdığını göstermektedir. Bilginin, bireylerin yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını 

kolaylaştıran, verdikleri kararları yönlendiren temel bir güç olduğu belirtilmektedir (Merter ve Koç, 

2010). Toplumların teknoloji gibi birçok alanda ilerlemeleri bilgi ile mümkündür. Teknolojik 

anlamda yükselen değer olarak 21. yüzyılın belirleyicisi bilgi olacaktır (Nair, 1997: 32) sözü bilginin 

önemine vurgu yapmaktadır. Ancak günümüzde bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Bilgiyi 

yapılandırıp amaca uygun hale getirmek gerekmektedir. Bu önemli bir 21. yüzyıl becerisidir. Bu 

konuyla ilgili "21. yüzyıl bireyinin gerek eğitim yaşamında gerekse iş yaşamında başarılı olabilmesi 

için; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, başkaları ile işbirliği yapabilen, problem çözücü ve yüksek 

iletişim becerilerine sahip, gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiye ulaşırken teknoloji 

kullanabilen, yeni fikirlere açık, esnek ve uyumlu, sorumluluklarını bilen, öz-yönetimli ve inisiyatif 

sahibi, sosyal ve kültürel becerileri gelişmiş, üretken ve liderlik becerilerine sahip bir birey olması 

gerekmektedir" (Eryılmaz ve Uluyol, 2015) denmektedir. Bu bireylerin sahip olması gereken 

becerilerin temelinde bilgi vardır. O halde 21. yüzyıl becerilerini kapsayan bir beceriden söz etmek 

mümkündür. McCrank (1992:485), bilgi okuryazarlığı kavramının tüm okuryazarlık türlerini 

kapsayan “şemsiye” bir terim olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir (Aktaran: Aldemir, 

2004). 

Bilgiyi edinme ve yapılandırma becerisini kısaca bilgi okuryazarlığı olarak tanımlayabiliriz. Bilgi 

okuryazarı olmak "öğrenmeyi öğrenmek" ile yakından ilgilidir. 21. yüzyılın gereği olarak ortaya 

çıkan yaşam boyu öğrenmenin temel taşı olarak bilgi okuryazarlığı gösterilmektedir (Akkoyunlu ve 

Kurbanoğlu, 2003). Bu konu ile ilgili Toffler (1970) "Geleceğin cahili, okuyamayan kişi değil, nasıl 

öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır" demektedir ( Aktaran: Tonta, 2002). Buradan hareketle 

öğrenmeyi öğrenmiş bir bireyin formal eğitimini tamamlamış olsa bile hayatı boyunca bilgiye 

ulaşmanın yolunu bulacağını söylemek mümkündür. Nasıl öğreneceğini bilen birey duyduğu her 

şeye inanmamakta, bilgiyi sorgulamakta ve başında bir öğreticinin bulunmasına ihtiyaç 

duymamaktadır. Bu da okuldaki öğrenimini tamamlamış bir bireyin kendini sürekli geliştirmesini 

sağlayan elzem bir beceridir.  

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılandırmacı yaklaşım eğitimde sık kullanılmaya 

başlanmıştır. Öğrenmeyi öğrenme yapılandırmacı yaklaşımın felsefesini yansıtmaktadır. Kavram 

olarak yapılandırmacılık, öğrenme kuramı bakımından “insanların nasıl öğrendiğini açıklamaya 

çalışan bir yaklaşımın adıdır“ (Arslan, 2007). Birçok dünya ülkesi bu yaklaşımla eğitim programlarını 

düzenlemektedir. Yapılandırmacı yaklaşım bilgiyi öğrenme yaklaşımıdır. Eğitim alanındaki 

yapılandırmacı çalışmalarda öğretmenler yol gösterici, öğrenciler ise aktif katılımcı rolünü 

üstlenmektedir (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Yani öğrenen konumundaki öğrenci pasif ve 

sadece dinleyen bir birey olmaktan çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenci kendisine aktarılan 

bilgiyi doğrudan kabul etmemekte, bilgiyi kendi yaşantılarından yola çıkarak yapılandırmaktadır. 

Geleneksel yaklaşımda otorite konumunda olan ve bilgiyi aktaran öğretmen, yapılandırmacı 

yaklaşımda öğrencilerin bilgiyi yapılandırma süreçlerinde onlara rehberlik etme ve yardımcı olma, 

öğrencilerin yeni bilgiye ulaşabileceği öğrenme ortamlarını oluşturma rollerine sahiptir (Evrekli, 

İnel, Balım, ve Kesercioğlu, 2009). Öğrencinin bilgiyi nasıl edineceği ve yapılandıracağı konusunda 

rehber olma görevi öğretmene düşmektedir. Bu becerinin öğretilebilmesi, öğretmenlerin bilgi 

okuryazarı olmasıyla mümkündür. Öğretmenlerin bilgi okuryazarı olması ise üniversitede öğrenim 

görürken yani öğretmen adayıyken bu beceriyi kazanmaları ile mümkün olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı üniversitenin öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerini ne kadar 

etkilediğini görmek açısından önemli görülmektedir. 

Kavramsal Çerçeve 

Bilgi Okuryazarlığı 
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Günümüzde bireye düşen bilgi miktarı çok fazladır. Örnek vermek gerekirse günümüzde kütüphane 
derlemelerinin her 14 yılda bir ikiye katlandığı internette bu oranın yılda %300 civarında olup internet 
üzerinde yaklaşık 550 milyar belge olduğu aktarılmaktadır (Buran, Şengül ve Tanyeri, 2011). Durum 
böyleyken bireyin bilgi karmaşası yaşaması beklenen bir şeydir. Bu durumu yüzme bilmeyen bir insanın 
okyanusa bırakılmasına benzetebiliriz. Birey bu karmaşadan ancak bilgi okuryazarlığının güvenli limanına 
sığınarak kurtulabilir. 

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. Ancak bilginin doğru olup olmadığı konusu 
yeni sorun haline gelmiştir. “Bilgi yığını içinde insanların ihtiyaç duydukları bilgiyi nereden ve nasıl temin 
edeceklerini ya da elde ettikleri bilgiyi işlerinin hangi noktasında kullanacaklarını bilememesi; daha da 
önemlisi elde ettikleri bilginin güvenilirliğinden emin olmaması büyük bir problem haline gelmiştir“ 
(Yıldız, 2016). Bilginin kolay kopyalanabilir olması ulaşılan bilginin kime ait olduğunun araştırılmaması 
tembelliğini de beraberinde getirmiştir. Bilgiyi, sahibini kaynak göstermeden kullanmak gibi birçok etik 
ihlal söz konusudur. Bilgi okuryazarlığı ise bireyin bu tür ihlaller yapmasını engellemektedir. 

Bilgi okuryazarı birey, öğrenmeyi öğrenen, bilginin değiştiği dünyada değişime açık olan, bilgisayar 
ve çeşitli teknolojik araçları kullanabilen, bilgi seçicisi olan, bilgileri yapılandıran ve bu becerileri kullanan 
kişi olarak tanımlanmaktadır (Gürbüztürk ve Koç, 2012). TÜSİAD (1999) ’a göre çağın bireylerinde 
bulunması gereken temel beceriler arasında doğru bilgiye ulaşma yer almaktadır. Eğitimi Araştırma ve 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından hazırlanan “21. yüzyıl Öğrenci Profili“ ’nde öğrenci 
bilgiye ulaşabilmeli, bilgiyi yönetebilme becerisine sahip olmalıdır (EARGED, 2011) denmektedir. Bu 
konuda sorumluluk eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim kurumlarından, bilgi becerilerine sahip 
(bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi iletme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi üretme), öğrenmeyi 
öğrenmiş ve teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleri beklenmektedir (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 
2003). Öğretmenlerin ve dolayısıyla öğretmen adaylarının kendilerini ve öğrencilerini geliştirmeleri 
adına bilgi okuryazar olmaları büyük önem taşımaktadır. 

 

Problem Cümlesi 

Bu araştırmanın problemini; " Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri 
düzeyleri çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermekte midir? " sorusu oluşturmaktadır. 

Alt Problemler 

Bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. 

1. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma becerileri ne 
düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeyleri 
okudukları bölüme göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeyleri 
sınıf düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeyleri 
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeyleri 
okudukları lise türüne göre farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın Önemi 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2006’da yayınlayıp 2017’de güncellediği "Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlikleri" çalışmasında 21. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelere ve değişen sosyolojik değişime bilgi 
çağında yaşayan toplulukların uyum sağlamasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Yaşanan gelişmeler 
süreklilik arz ettiğine göre uyum sağlama da bireyler için yaşam boyu devam etmelidir. Millî Eğitim 
Bakanlığı yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığına dikkat çekmektedir. Bilgi okuryazarı bireyler 
yetişmesi için öğrencilerin rehberi konumundaki öğretmenlerin bilgi okuryazarı olması gerekmektedir. 
Bunun mümkün olması için öncelikle üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının bu beceriye 
sahip olması beklenir. Bu çalışma öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerini belirlemeyi 
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amaçlamaktadır. Öğretmen adaylarının üniversitedeki öğrenim hayatlarının bilgi okuryazarı düzeylerini 
artırıp artırmadığını belirlemek açısından önemlidir. 

Yöntem 

 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerini 

incelemek amacıyla tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli bir konuya ya da olaya ilişkin 

katılımcıların düşüncelerinin ya da ilgi, beceri, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği yaklaşımdır. Tekil 

tarama modeli sadece bir değişkenin incelendiği ya da değişkenlerin tek tek incelendiği modeldir 

(Büyüköztürk vd., 2013).   

 

Örneklem/Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan fen bilgisi, ilköğretim matematik, rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık, sınıf eğitimi, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği adaylarından oluşmaktadır. Çalışma 

grubu, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Uygun örnekleme yöntemi, zaman, 

para ve iş gücü açısından oluşan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama 

yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, 2012).  

  

Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerini betimlemeyi 

amaçlayan bu araştırmanın verileri iki bölümden oluşan bir ölçme aracıyla toplanmıştır. İlk bölümde 

öğretmen adaylarından kişisel bilgileri alınmıştır. İkinci bölümde Adıgüzel (2011) tarafından 

geliştirilen “Bilgi Okuryazarlığı” ölçeği kullanılmıştır.  

Ölçek beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçekte dört faktör vardır. Bu faktörler; “Bilgi 

ihtiyacını tanımlama” 8 madde, “Bilgiye erişme” 11 madde, “Bilgiyi kullanma” 5 madde ve “Bilgiyi 

kullanmada etik ve yasal düzenlemeler” 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 29, en yüksek puan ise 145’tir. Ölçeğin genel Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .928 olarak 

bulunmuştur. Bu çalışma için yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı 

.956’dır. Alt problemlere cevap verilmeden önce betimsel istatistikler hesaplanmış ve Bilgi 

Okuryazarlığı Ölçeği değişkenlerinin normal dağılmadıkları tespit edilmiştir. Verilerin analizlerde 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi yapılırken parametrik olmayan yöntemler 

(Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U) kullanılmıştır. Bulgular bölümünde “Bilgi Edinme ve Bilgiyi 

Yapılandırma Becerisi”nden ifade kolaylığı açısından “Bilgi Okuryazarlığı” şeklinde bahsedilecektir. 

“Bilgi Okuryazarlığı” ölçeğinden en düşük 29 en yüksek 145 alınabileceği bilinmektedir. Alınabilecek 

puanlar 1-48 düşük, 49-96 orta, 97-145 yüksek düzey olmak üzere 3 düzeye ayrılmıştır.  

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Beceri Düzeylerinin Betimsel Analiz Sonuçları 
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Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanların (Xmedyan = 

119,23) yüksek düzey aralığında yer alması araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgi 

okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet n S.O S.T U z p 

Bilgi İhtiyacını Tanımlama Erkek 151 324,54 49005,50 37529,500 -,830 ,407 

Kadın 520 339,33 176450,50       

Bilgiye Erişme Erkek 151 323,14 48793,50 37317,500 -,930 ,352 

Kadın 520 339,74 176662,50       

Bilgiyi Kullanma Erkek 151 320,37 48375,50 36899,500 -

1,139 

255 

Kadın 520 340,54 177080,50       

Bilgiyi Kullanmada Etik ve 

Yasal Düzenlemeler 

Erkek 151 333,98 50431,50 38955,500 -,111 ,912 

Kadın 519 335,94 174353,50       

Bilgi Okuryazarlığı 

(Toplam) 

Erkek 151 324,23 48958,50 37482,500 -,848 ,396 

Kadın 520 339,42 176497,50       

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgi İhtiyacını Tanımlama’ Alt Boyutunun 

Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

15

4 

320,50 5 23,06

5 

.000 4,5,6 
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Bilgi 

İhtiyacını 

Tanımlama 

Sınıf Öğretmenliği (2) 12

8 

318,94       4,5 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 11

5 

315,73       4,5 

Türkçe Öğretmenliği (4) 99 382,23       1,2,3 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5) 81 386,19       1,2,3 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 95 350,40       1 

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgi İhtiyacını tanımlama’ alt 

boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. 

Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=5833.00, p<.05), 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=4618.00, P<.05) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=6161.00, 

p<.05) branşlarının anlamlı farklılaştığı bulunmuştur. Benzer şekilde Sınıf Öğretmenliği branşı ile 

Türkçe Öğretmenliği (U=5250.00, p<.05), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=4295.50, p<.05) 

branşlarının farklılaştığı bulunmuştur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği 

(U=4539.50, p<05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=3623.50, p<.05) branşlarının 

farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Bilgiye Erişme Alt Boyutunun Branş 

Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Bilgiye 

Erişme 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

154 303,15 5 23,345 .000 4,5 

Sınıf Öğretmenliği (2) 128 306,61    4,5 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 115 319,27    4,5 

Türkçe Öğretmenliği (4) 99 386,33    1,2,3 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5) 81 396,78    1,2,3 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 95 348,37     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiye Erişme’ alt boyutundan aldıkları 

puanların branş değişkenine göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın hangi branşlardan 

kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=5729.00, p<.05), Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik (U=4338.00, p<.05) branşları arasında farklılaşma olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde 

Sınıf Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=4965.00, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik (U=3936.00, p<.05) branşları arasında farklılaşma olduğu bulunmuştur. Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=4552.00, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik (U=3572.00, p<.05) branşları arasında farklılaşma olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Bilgiyi Kullanma Alt Boyutunun Branş 

Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 
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Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Bilgiyi 

Kullanma 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

154 295,90 5 24,772 .000 4,5,6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 128 308,27    4,5,6 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 115 321,15    4,5 

Türkçe Öğretmenliği (4) 99 382,47    1,2,3 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5) 81 392,04    1,2,3 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 95 363,68    1,2 

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiyi Kullanma’ alt boyutundan 

aldıkları puanların branş değişkenine göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın hangi branşlardan 

kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=5715.00, p<.05), Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik (U=4320.50, p<.05) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5724.50, p<.05) branşları arasında 

farklılaşma olduğu bulunmuştur. Sınıf Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=5089.00, 

p<.05), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=4005.00, p<.05) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 

(U=5020.00, p<.05) branşları arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

branşı ile Türkçe Öğretmenliği (U=4637.00, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(U=3641.00, p<.05) branşları arasında farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal 

Düzenlemeler’ Alt Boyutunun Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

 

Bilgiyi 

Kullanmada 

Etik ve Yasal 

Düzenlemeler 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

154 329,42 5 3,942 .558  

Sınıf Öğretmenliği (2) 128 316,58     

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 114 331,21     

Türkçe Öğretmenliği (4) 99 341,70     

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5) 81 365,83     

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 95 347,21     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal 

Düzenlemeler’ alt boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre farklılaşmadığı (p>.05) 

bulunmuştur. 

 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Toplamından Aldıkları Puanların Branş 

Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

154 301,99 5 23,065 .000 4,5,6 
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Bilgi 

Okuryazarlığı 

(Toplam) 

Sınıf Öğretmenliği (2) 128 305,52    4,5 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 115 321,40    4,5 

Türkçe Öğretmenliği (4) 99 381,55    1,2,3 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5) 81 398,33    1,2,3 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 95 352,79    1 

 

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin toplamından aldıkları puanların branş 

değişkenine göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak 

için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği branşı ile 

Türkçe Öğretmenliği (U=5860.00, p), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=4315.00, p<.05) ve Fen 

Bilgisi (U= 6128.50, p<.05) branşları arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Sınıf Öğretmenliği branşı 

ile Türkçe Öğretmenliği (U=5010.00, p<.05), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=3911.00, p<.05) 

branşları arasında farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe 

Öğretmenliği (U=4630.00, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=3561.50, p<.05) 

branşları arasında farklılık olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Sınıf Düzeyine Göre Mann-Whitney U 

Testi Sonuçları 

Değişkenler Sınıf Düzeyi N S.O S.T U z p 

Bilgi İhtiyacını 

Tanımlama 

1.Sınıf 345 332,09 114570,50 54885,500 -,608 ,543 

4.Sınıf 327 341,15 111557,50    

Bilgiye Erişme 1.Sınıf 345 344,20 118749,50 53750,500 -1,060 ,289 

4.Sınıf 327 328,37 107378,50    

Bilgiyi Kullanma 1.Sınıf 345 325,74 112381,50 52696,500 -1,493 136 

4.Sınıf 327 347,85 113746,50    

Bilgiyi Kullanmada 

Etik ve Yasal 

Düzenlemeler 

1.Sınıf 345 337,94 116588,50 55566,500 -,269 ,788 

4.Sınıf 326 333,95 108867,50    

Bilgi Okuryazarlığı 

(Toplam) 

1.Sınıf 345 337,28 116361,50 56138,500 -,915 ,915 

4.Sınıf 327 335,68 109766,50    

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi 

değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgi İhtiyacını Tanımlama’ Alt Boyutunun 

Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x² p Fark 
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Bilgi İhtiyacını 

Tanımlama 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

98 368,97 5 8,200 .146  

Anadolu Lisesi 404 321,38     

Fen Lisesi 24 341,85     

Genel Lise 60 365,51     

Meslek Lisesi 43 325,71     

Diğer Liseler 43 371,90     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgi İhtiyacını Tanımlama’ alt 

boyutundan aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark 

oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgiye Erişme’ Alt Boyutunun Mezun 

Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x² p Fark 

 

 

 

Bilgiye Erişme 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

98 362,81 5 4,422 .490  

Anadolu Lisesi 404 327,80     

Fen Lisesi 24 347,88     

Genel Lise 60 356,18     

Meslek Lisesi 43 309,57     

Diğer Liseler 43 351,37     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiye Erişme’ alt boyutundan aldıkları 

puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) 

bulunmuştur.  

 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgiyi Kullanma’ Alt Boyutunun Mezun 

Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x² p Fark 

 

 

Bilgiyi 

Kullanma 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

98 352,55 5 3,279 .657  

Anadolu Lisesi 404 326,77     

Fen Lisesi 24 364,63     

Genel Lise 60 353,74     

Meslek Lisesi 43 330,60     



 

388 
 

Diğer Liseler 43 357,49     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiyi Kullanma’ alt boyutundan 

aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) 

bulunmuştur.  

 

Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ‘Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal 

Düzenlemeler’ Alt Boyutunun Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x² p Fark 

 

 

Bilgiyi 

Kullanmada 

Etik ve Yasal 

Düzenlemeler 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

98 346,17 5 3,077 .688  

Anadolu Lisesi 403 334,26     

Fen Lisesi 24 347,21     

Genel Lise 60 350,85     

Meslek Lisesi 43 292,50     

Diğer Liseler 43 345,66     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin ‘Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal 

Düzenlemeler’ alt boyutundan aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre 

anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tablo 13. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Toplamından Aldıkları Puanların Mezun 

Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x² p Fark 

 

 

Bilgi 

Okuryazarlığı 

(Toplam) 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

98 363,63 5 5,363 .373  

Anadolu Lisesi 404 325,72     

Fen Lisesi 24 352,88     

Genel Lise 60 357,26     

Meslek Lisesi 43 312,92     

Diğer Liseler 43 361,38     

Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin toplamından aldıkları puanların mezun 

oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tartışma ve Öneriler 

Bilgi okuryazarlığı ölçeğinden en düşük 29 en yüksek 145 alınabileceği bilinmektedir. 

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanların (Xmedyan = 119,23) yüksek 
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düzeyde olması araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerinin yüksek 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuca benzer olarak Önal ve Çetin’in (2014) öğretmen 

adaylarıyla yürüttükleri çalışmada öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerini iyi seviyede 

gördüklerini ifade etmişlerdir. Özgür’ün (2016) öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada bilgi 

okuryazarlığı bağlamında yüksek düzeyde öz-yeterliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Demiralay’ın (2008) yapmış olduğu çalışmada öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlik 

algılarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Tatlı’nın (2018) yaptığı araştırmaya katılan 

öğretmenlerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuçların 

aksine Ünal ve Er (2015) tarafından yapılan “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada öğretmen adaylarının yeterli düzeyde bilgi 

okuryazarlığı becerilerine sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerinin cinsiyete 

göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Korkut ve Akkoyunlu (2008), Argon, Öztürk ve Kılıçaslan 

(2008), Adıgüzel (2014), Ünal ve Er (2015) ve Yasa’nın (2018) yaptıkları çalışmalarda bu becerilerin 

cinsiyet üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna varmışlardır. Farklı olarak 

Balcı’nın (2013) yürüttüğü çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyete göre bilgi okuryazarlığı öz 

yeterliklerinde anlamlı bir fark bulunurken benzer olarak bilgi okuryazarlığı başarı testinde ise kadın 

öğretmen adaylarının lehine bir farklılık tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerinin branşa göre 

farklılaştığı bulunmuştur. Farklılığın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için yapılan Mann-

Whitney U testi sonuçları aşağıdaki gibidir: İlköğretim matematik öğretmenliği branşı ile Türkçe 

öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Fen Bilgisi öğretmenliği branşları arasında 

Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler alt boyutu hariç İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

aleyhine anlamlı bir farklılık vardır. Sınıf Öğretmenliği branşı ile Türkçe Öğretmenliği, Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik branşları arasında Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler alt 

boyutu hariç Sınıf Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma vardır. Sınıf Öğretmenliği ile 

Fen Bilgisi Öğretmenliği branşı ile Bilgiyi Kullanma alt boyutu hariç farklılaşma meydana 

gelmemiştir. Bilgiyi Kullanma alt boyutunda Fen Bilgisi Öğretmenliği branşı lehine anlamlı bir 

farklılaşma vardır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik branşları arasında Bilgiyi Kullanmada Etik ve Yasal Düzenlemeler alt boyutu hariç 

farklılaşma olduğu bulunmuştur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği branşı 

arasında farklılaşma olmadığı bulunmuştur. 

Korkut ve Akkoyunlu (2008), Önal ve Çetin (2014) Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı 

becerilerinde öğrenim gördükleri bölümlere göre yapılan analiz sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  Argon, Öztürk ve Kılıçaslan’ın (2008) yaptığı çalışmada 

bilgi okuryazarlığı öz yeterliği boyutunda bölüm değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur 

(F=(5,777)=5,169, p<.05). Buna göre sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü ile matematik öğretmenliği 

bölümü arasındaki fark matematik öğretmenliği bölümü lehine, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü 

ile sınıf öğretmenliği bölümü arasındaki fark sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü lehine, bilgisayar 

ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü ile sınıf öğretmenliği bölümü arasındaki fark bilgisayar 

ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü lehine, sınıf öğretmenliği bölümü ile Türkçe 

öğretmenliği bölümü arasındaki fark Türkçe öğretmenliği bölümü lehine, sınıf öğretmenliği bölümü 

ile fen bilgisi öğretmenliği bölümü arasındaki fark fen bilgisi öğretmenliği bölümü lehine 

gözlenmiştir.  Özgür (2016) ve Yasa’nın (2018) öğretmen adaylarıyla yürüttüğü çalışmalarda 

öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerinde öğrenim gördükleri branş değişkenine göre 

anlamlı fark olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma beceri düzeylerinin okudukları 

sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı bulunmuştur. Balcı (2013), Güven (2014), 

Ünal ve Er (2015), Önal ve Çetin (2014), Yasa’nın (2018) yaptıkları çalışmalarda bu becerilerin sınıf 

düzeyi değişkeni açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. 
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Öğretmen adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ölçeğinin toplamından ve alt boyutlarından 

aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı 

bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına benzer olarak Argon, Öztürk ve Kılıçaslan (2008) sınıf 

öğretmenliği adaylarıyla yürüttükleri çalışmada mezun olunan okul türlerine bilgi okuryazarlığı 

seviyelerinin neredeyse eşit olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sınıf düzeyinin bilgi edinme ve bilgiyi 

yapılandırma becerileri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Bu sonuçtan yola 

çıkarak Eğitim Fakültelerinde ders programlarına bilgi okuryazarlığı dersi eklenmesi önerilmektedir. 

Öğretmenlik uygulaması derslerinde öğretmen adaylarının uygulamalarını bilgi edinme ve bilgiyi 

yapılandırma becerilerini dikkate alarak yapmaları desteklenebilir. Üniversite öğrencilerinin bilgi 

edinme ve bilgiyi yapılandırma becerilerini öğrenmeye yönelik farkındalığını artıracak çeşitli 

çalışmalar (konferans, sempozyum, açık oturum vb.) yapılabilir. Literatürde öğretmen adaylarıyla 

yapılan çalışmalarda öğretmen adaylarının bilgi edinme ve bilgiyi yapılandırma becerileri genel 

olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılarak bu becerilere gerçekten sahip olmadıkları araştırılabilir. 
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Öz 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme beceri düzeylerini çeşitli 

değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Erciyes Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören fen bilgisi, ilköğretim matematik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 

sınıf, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1-4. sınıf öğrencilerinden 

toplam 624 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma 

grubundaki öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri eğilimlerini belirlemek amacıyla 

Semerci tarafından geliştirilen “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi 

Ölçeği (YANDE)” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen 

adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin okudukları 

bölüm değişkenine göre bütün alt boyutlarda farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Öğretmen 

adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre 

‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ ve ‘Mesleğe Bakış’ alt boyutu hariç anlamlı bir fark oluşturmadığı 

bulunmuştur. Farklılığın oluştuğu alt boyutta 4. sınıf lehine anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Genel 

olarak öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının Yansıtıcı 

Düşünme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre ‘Öngörülü Olma ve İçten 

Olma’ ve ‘Araştırmacı’ alt boyutları hariç anlamlı bir fark oluşturduğu bulunmuştur. Farklılığın 

oluştuğu alt boyutlarda farklılık kadın öğretmen adayları lehine oluşmuştur. Öğretmen adaylarının 

yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinin ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ alt boyutundan ve ölçeğin 

toplamından aldıkları puanların mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde genel 

lise türü lehine farklılaştığı bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Yansıtıcı düşünme, öğretmen adayları, düşünme becerileri 

 
 

Giriş 

Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı 21. yüzyılda bilgiye verilen önem artmıştır.  Sanayi 

toplumunda sanayi ne kadar önemliyse bilgi toplumunda da bilgi o kadar önemlidir. Bilgiye ulaşmak 

ve onu kullanmak etkili düşünmeyi gerektirir. Düşünme becerisi insanoğlunu diğer canlılardan 

ayıran en önemli özelliktir. Çağlar boyunca yaşanan gelişmeler düşünmenin ürünüdür. Düşünen 

bireylerin yetiştirilmesinde eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Anadil, 

matematik, fen bilimleri, yabancı dil ve birçok alanda yapılan eğitim öğretim etkinlikleri bireyin 

kendini geliştirmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Bu etkinliklerin yanında düşünme 
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becerilerinin kullanılması ve öğretiminin yapılması bireyin yaşam boyu öğrenmeye devam 

etmesinde büyük bir öneme sahiptir.  

Düşünme, zihinsel işlem süzgecinden geçirmek, bir sonuca varmak bu sonucu 

değerlendirmek, uzun süreli bellekteki bilgiyi işlemsel belleğe çağırmak, bir şeyi ayrıntılı incelemek, 

karşılaştırma yapmak olarak tanımlanmaktadır (Semerci, 1999). Bu bağlamda düşünme günlük 

hayatın vazgeçilmez bir etkinliğidir. John Dewey’e (1910) göre düşünce, tamamen itici veya 

tamamen rutin bir eylemden kurtulmanın tek yoludur. Cüceloğlu’na (1994) göre düşünme; içinde 

bulunulan durumu tanımlamak için yapılan etkin ve amaçlı zihin etkinlikleridir. Bu zihin etkinlikleri 

içinde bulunulan 21. yüzyılda büyük önem taşımaktadır. Öyle ki 21. yüzyıl becerileri olarak 

adlandırılan düşünme becerileri hayatımıza girmiştir.  

"21. yüzyıl bireyinin gerek eğitim yaşamında gerekse iş yaşamında başarılı olabilmesi için; 

yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, başkaları ile işbirliği yapabilen, problem çözücü ve yüksek iletişim 

becerilerine sahip, gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiye ulaşırken teknoloji kullanabilen, 

yeni fikirlere açık, esnek ve uyumlu, sorumluluklarını bilen, öz-yönetimli ve inisiyatif sahibi, sosyal 

ve kültürel becerileri gelişmiş, üretken ve liderlik becerilerine sahip bir birey olması gerekmektedir" 

(Uluyol ve Eryılmaz, 2015). 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği “21. Yüzyılın Öğrenci Profili” nde yüksek seviyede 

öğrenme yeteneğine sahip, kendini değerlendirebilen, öğreneceklerini belirlemede aktif katılımcı 

olan, sorunları teşhis eden ve tanımlama yapabilen, geçmişi anlayabilen ve yorumlayabilen, gelecek 

hakkında düşünen ve geleceğini belirlemede etkin rol alan bireyler yer almaktadır (MEB, 2011). 21. 

yüzyılın öğrenci profilinde düşünme becerilerine sahip bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir. 

Sorgulamak, sorumluluk almak, birbirine bağlı düşünmek, geçmişteki deneyimlerden ders alıp 

geleceğe uyarlamak gibi beceriler yansıtıcı düşünmenin özellikleri içerisinde yer almaktadır. 

Araştırmanın konusu olan yansıtıcı düşünmeyi ilk kez John Dewey “Nasıl Düşünürüz?” adlı eserinde 

tanımlamıştır. Dewey’e (1933) göre yansıtıcı düşünme; bilginin zihinde etkin, sürekli ve dikkatli bir 

biçimde değerlendirilmesidir. Yansıtıcı düşünme; öğretimde yapılandırmacılık (constructivism) 

yaklaşımında yer alan, başkalarının düşüncelerine önem vermeyi vurgulayan, sorgulayıcı bir 

yaklaşımla yaratıcı problem çözme etkinlikleri bütünü olarak da ifade edilebilir (Ergen, 2014). Schön 

de (1983) bireyin yaşamındaki durumları tanımlayıp bunları değerlendirmesi, yaşantılarından ders 

çıkarması ve gelecek için yaptığı planlarda bunları kullanması olarak açıklamaktadır.  

Ünver’e (2003) göre yansıtıcı düşünme öğrenme-öğretme sürecinde meydana gelebilecek 

olumlu ve olumsuz durumların açığa çıkarıldığı ve buna yönelik çözümlerin geliştirildiği bir düşünme 

türüdür. Lee (2005) yansıtıcı düşünmeyi bireyin; ortaya çıkan duruma bağlı olarak deneyimlerini 

gözden geçirmesi (hatırlama), deneyimlerin yeni durumla ilişkilendirmesi (akla uydurma), 

deneyimlerini yeni durum için kullanması (yansıtma) şeklinde üç aşamalı bir süreç olarak 

tanımlamıştır. Taggart ve Wilson’a (1998) göre ise yansıtıcı düşünme, eğitimle ilgili konularda, 

sonuçların değerlendirilmesini de içeren mantıklı ve bilgiye dayalı karar alma süreci olarak ifade 

edilmektedir. Buna benzer olarak yansıtıcı düşünen öğretmenin özellikleri şu şekilde tanımlanmıştır 

(Norton, 1996); 

 Öğretim sürecini sürekli değerlendirir. 

 Kullandığı yöntem ve araç-gereçleri gözden geçirerek uygun kararları alır. 

 Açık fikirlidir, kendi görüşlerine ve sınıf uygulamalarına yapılan eleştirileri anlayışla 

karşılar.   

 Eleştirileri değerlendirir ve olumsuz eleştiriler için alternatif çözümler üretir. 

 Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve fiziksel kaynaklı sorunlarıyla ilgilenir ve çözümlemek 

için çaba harcar. 

Yansıtıcı düşünen bireylerin yetiştirilmesi görevinde en büyük paydaş eğitim kurumlarıdır. 

Eğitim sistemimizin benimsediği yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitimin temel amaçlarından biri 

yansıtıcı düşünmenin gerçekleşmesidir (Gencel ve Candan, 2015). Öğrencilerin bu beceriyi 

kazanmaları, öğretmenlerinin bu beceriye sahip olmalarıyla mümkün görünmektedir.  

Yansıtıcı düşünme, bireylerin yaşantıları ve geleceğe dair planları ile ilgili derinlemesine 

düşünmelerini, güçlü ve zayıf yanlarını fark etmelerini, eylemlerinde var olan hataların ve 
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eksikliklerin nasıl giderileceğine dair fikir edinmelerini, çevrelerindeki bireylerin deneyimlerinden 

ders çıkararak kendilerinin ve diğer bireylerin öğrenme ve düşünme süreçlerini değerlendirmelerini 

sağlar (Ersözlü, 2008). Yansıtıcı düşünme; denenceler oluşturma, denenceler üzerinde yoğunlaşma 

ve bunları test etme, tümevarım metoduyla veri toplama ve tümdengelimci yaklaşımla sonuç elde 

etmeyi amaçlayan bir üst düzey düşünme becerisi (Bigge ve Shermis, 1999) olarak ifade 

edilmektedir. Semerci’ye (2007) göre yansıtıcı düşünme, öğretmenlerin teorik bilgileri ile pratikteki 

uygulamaları arasında bir çeşit köprü görevi gören; uygulamalardaki deneyimlerden hareketle 

eldeki bilginin sorgulandığı ve gerçek anlamına ulaşmaya çalışıldığı bir düşünme sürecini ifade 

etmektedir. 

Yansıtıcı düşünme öğrenme-öğretme etkinlikleri gerçekleştirilirken uygulanması gereken 

becerilerdendir. Öyle ki, öğretim programlarının temel felsefesini ve içeriğini oluşturan 

yapılandırmacı yaklaşımda öğretimin temel hedeflerinden biri de yansıtmanın gerçekleşmesi (Başol 

ve Evin-Gencel, 2013) olarak belirtilmektedir. Bu nedenle öğretim yaparken yansıtıcı düşünmek ve 

bu beceriyi öğrencilere öğretmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Yansıtıcı düşünen bireylerin yetişmesi için öğretmenlerin bu beceriye sahip olmaları 

beklenmektedir. Yansıtıcı düşünen öğretmen; yaşam boyu öğrenen ve öğrendiklerini yaşamında 

kullanan, yaptığı öğretimi sürekli değerlendiren, açık fikirli, öğrenciden gelen eleştirileri ve 

dönütleri dikkate alan, ders dışında meslektaşlarının, yöneticinin ve velilerin düşüncelerini dikkate 

alan bireydir (Semerci, 2007). Yansıtıcı düşünen öğretmenler eğitim sürecini değerlendirirler, 

öğretimlerini bu değerlendirmelere göre yeniden düzenlerler. Böylece öğrencilerin ihtiyaçlarına 

uygun öğretimi gerçekleştirerek tek düze anlatım yerine hem kendilerinin hem de öğrencilerinin 

öğretime aktif katıldığı bir ortam oluştururlar. Bu öğretmenler önyargıdan uzak, açık fikirli 

bireylerdir. Öğretmenin otorite öğrencilerin pasif olduğu eğitim ortamları yerine hem öğreten hem 

öğrenen konumunda oldukları bir ortamı tercih ederler. Öğrenciler öğrenme-öğretme sürecine 

aktif katıldıkları için yaşantılarını değerlendirirler ve deneyimlerinden ders çıkarırlar. Bu 

deneyimleri gelecekteki etkileşimleri için kullanırlar. Bu sayede öğrenciler eğitimleri sırasında söz 

sahibi olup kendi kararlarının sorumluluğunu almış olurlar. Aslında öğrenci bu süreçte kendi 

öğrenme biçimini şekillendirmektedirler. 

Yansıtıcı düşünen öğretmenlerin varlığı öğretmen adaylarının bu beceriye sahip olmasıyla 

mümkündür. Öğretmenlerin sahip olduğu düşünme becerilerinin ve niteliklerin eğitimin kalitesiyle 

ilişkisi değerlendirildiğinde, onların mesleğe başlamadan önceki eğitim süreçlerinde edindikleri 

becerilerin incelenmesi önemli görülmektedir (Evin-Gencel ve Güzel- Candan, 2014). Bu çalışma, 

geleceğin öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilim düzeylerinin belirlenmesi ve bu becerinin 

çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Yapılan araştırmanın, alan 

yazına bu konuda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde birçok çalışmaya rastlanmıştır. Öğretmen adaylarıyla 

(Dolapçıoğlu, 2007; Duban ve Yelken, 2010; Hasırcı ve Sadık, 2011; Şahin, 2011; Şahin ve Óvez, 

2012; Baki, Güç ve Özmen, 2012; Urhan, 2013; Aydın ve Çelik, 2013; Evin-Gencel ve Güzel-Candan, 

2014; Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu, 2014; Yumuşak, 2015; Çınar, 2016; Köstekçi, 2016; Atalay ve 

Karahan, 2016; Töman ve Çimer, 2017; Levent ve Uçar, 2017; Elmalı ve Kıyıcı, 2018; Adatepe, 2018), 

öğretmenlerle (Durdukoca ve Demir, 2012;  Güvenç, 2012) ve ilköğretim öğrencileriyle (Tok, 2008; 

Ersözlü, 2008; Keskinkılıç, 2010; Uygun ve Bilgiç, 2018) ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur. 

Yansıtıcı düşünme ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmasına rağmen veri toplama 

araçlarının farklılığı, bulgulardaki tutarsızlıklar, ulaşılan örneklem sayısının kısıtlılığı ve çalışmaların 

genellenebilirliğinin düşük olması gibi sebepler bu çalışmanın yapılmasında etkili olmuştur. Bu 

çalışmalarda daha fazla sayıda öğretmen adayıyla ve çeşitli branşların dahil edildiği araştırmalar 

yapılması önerilmektedir. Bu araştırmada 6 farklı öğretmenlik branşında okuyan 1. ve 4. sınıf 

öğretmen adaylarıyla çalışıldığından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yansıtıcı düşünme eğitimdeki yapılandırmacı yaklaşımın en önemli ögelerinden biridir. 

Öğretmen adaylarından; mesleklerini uygulama aşamasında yansıtıcı düşünmenin önemini 

kavramış, yansıtıcı düşünme becerisini öğrenme-öğretme etkinliklerinde uygulayabilen bireyler 

olmaları beklenmektedir. Geleceğin öğretmenleri olarak öğrencilerinin de bu beceriyi 
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uygulamalarını sağlayacak düzeyde olmaları istenmektedir. Öğretmen adaylarının mezun olmadan 

önce ne düzeyde yansıtıcı düşünebildiklerini görmek bu araştırmanın önemini göstermektedir. 

Ayrıca üniversiteye yeni başlayan öğretmen adayları için öğrenim süreleri içinde yansıtıcı düşünme 

ile ilgili eğitimler verilebileceği göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarına veri 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada; öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği merak konusudur. Bu noktadan hareketle araştırma soruları 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

1. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeleri ne düzeydedir? 
2. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeleri okudukları bölüme göre 

farklılaşmakta mıdır? 
3. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri sınıf düzeylerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
4. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta 

mıdır? 
5. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeleri okudukları lise türüne göre farklılık 

göstermekte midir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme beceri düzeylerini incelemek amacıyla 

tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, araştırmanın konusu olan bireylerin veya durumların, 

geçmişte veya halen bulundukları şartlar içinde doğal halleri ile belirlendiği yaklaşımlardır. 

Araştırma Grubu 

Bu çalışmanın araştırma grubunu Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada fen bilgisi, ilköğretim matematik, rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri ile çalışılmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırmanın 

verileri iki bölümden oluşan bir ölçme aracıyla toplanmıştır. İlk bölümde öğretmen adaylarının 

kişisel bilgileri alınmıştır. İkinci bölümde Çetin Semerci tarafından hazırlanan "Öğretmen ve 

Öğretmen Adayları için Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) " kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipinde 

hazırlanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre YANDE ölçeğinin KMO değeri 0.909, Bartlett testi 

değeri 6811.461 (p<0.05)’dir. Bu ölçekte 7 faktöre verilen temalar şunlardır: Sürekli ve amaçlı 

düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, 

araştırmacı, öngörülü ve içten olma, mesleğe bakıştır. YANDE ölçeğinin Cronbach Alpha kat sayısı 

0.908’dir. Ölçek, 20’si olumsuz ve 15’i olumlu olmak üzere 35 maddeden oluşmuştur. Ölçme 

aracından alınabilecek puanlar 35 ile 175 arasında değişmektedir. Bu araştırmada yeniden 

hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.926’dır. Alınabilecek puanlar 1-58 düşük, 59-117 

orta, 118-175 yüksek düzey olmak üzere 3 düzeye ayrılmıştır.  

Veri Toplama Süreci 

Verilerin toplanması sürecinde Yakar ve Saracoğlu (2017) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye 

Yönelik Sorumluluk Ölçeği” ve Kiper (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan İşbirlikli Öğrenme Tutum 

Ölçeği birlikte uygulanmıştır. Seçkisiz olarak belirlenen 3 okuldan gerekli uygulama izinleri alınarak 

363 öğrenciye uygulama yapılmıştır. Uygulama öncesinde çalışmanın içeriği ve amacı ile ilgili 

öğrencilere kısaca bilgi verilmiştir. Ardından anketin ne olduğu ve anket formunu cevaplarken 

nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır. Sonrasında veri toplama aracı tanıtılmış ve 

öğrencilerin ölçeği doğru cevaplaması için ölçekle ilgili gerekli yönergeler verilmiştir. Uygulama 
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esnasında öğrencilerle birlikte bulunup onlardan gelen sorular cevaplanmış ve ölçeğin doğru 

uygulanması sağlanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Veri analizi sürecinde; verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için normallik testlerinden 

(Kolmogorov Smirnov, Skewness Kurtosis, Normal Q-Q Grafiği) yararlanılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda verilerin normal dağılmadığı görülmüştür.  Bu nedenle düzeyleri ortaya koymak için 

betimsel analizlerden (medyan, çeyrekler açıklığı), parametrik olmayan testlerden (Kruskal-Wallis 

H, Mann-Whitney U) yararlanılmıştır. 

 

Bulgular 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Düzeylerinin Betimsel Analiz Sonuçları 

Boyutlar N Minimum Medyan Maksimum 
Çeyrekler Açıklığı 

25 50 75 

Sürekli ve Amaçlı Düşünme 623 13 29 35 27 29 31 

Açık Fikirlilik 623 6 28 30 24 28 30 

Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim 623 4 24 25 20 24 25 

Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik 623 5 22 25 19 22 23 

Öngörülü ve İçten Olma 622 6 25 30 23 25 27 

Araştırmacı 622 4 17 20 16 17 19 

Mesleğe Bakış 622 3 9 10 8 9 9 

Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (Toplam) 623 68 151 175 139 151 160 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların (Xmedyan = 

151) yüksek düzey aralığında yer alması araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yansıtıcı 

düşünme düzeylerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet n S.O S.T U z p 

Sürekli ve Amaçlı 

Düşünme 

Erkek 141 269,87 38052,00 28041,00 -3,142 ,002 

Kadın 481 323,70 155701,00    

Açık Fikirlilik Erkek 141 257,57 36318,00 26307,000 -4,162 ,000 

Kadın 481 327,31 157435,00    

Sorgulayıcı ve Etkili 

Öğretim 

Erkek 141 269,54 38005,00 27994,000 -3,266 ,001 

Kadın 481 323,80 155748,00    

Öğretim 

Sorumluluğu ve 

Bilimsellik 

Erkek 141 272,80 38465,00 28454,000 -2,930 ,003 

Kadın 481 322,84 155288,00    
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Öngörülü ve İçten 

Olma 

Erkek 140 294,51 41232,00 31362,000 -1,264 ,206 

Kadın 481 315,80 151899,00    

Araştırmacı Erkek 140 300,94 42132,00 32262,000 -,758 ,449 

Kadın 481 313,93 150999,00    

Mesleğe Bakış Erkek 140 284,05 39767,50 29897,500 -2,046 ,041 

Kadın 480 318,21 152742,50    

Yansıtıcı Düşünme 

Eğilimi (Toplam) 

Erkek 141 268,09 37800,00 27789,000 -3,263 ,001 

Kadın 481 324,23 155953,00       

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet 

değişkenine göre ‘Öngörülü Olma ve İçten Olma’ (U=31362.00, p>.05) ve ‘Araştırmacı’ 

(U=32262.00, p>.05) alt boyutları hariç anlamlı bir fark oluşturduğu (p<.05) bulunmuştur. Farklılığın 

oluştuğu alt boyutlarda farklılık kadın öğretmen adayları lehine oluşmuştur. Bu da kadın öğretmen 

adaylarının genel olarak erkek öğretmen adaylarına göre yansıtıcı düşünme eğilimlerinin daha fazla 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ Alt 

Boyutunun Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

 

Sürekli ve 

Amaçlı 

Düşünme 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 288,98 5 18,958 .002 1<4 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 284,32    2<4 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 315,24    3<4 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 385,63    4>1, 

4>2, 

4>3, 

4>5 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 317,84    5<4 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 318,27    6<4 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ alt 

boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. 

Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre Türkçe Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği (U=4033.50, p<.05), Sınıf 

Öğretmenliği (U=3482.50, p<.05), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (U=3180.00, p<.05), Fen Bilgisi 

Öğretmenliği (U=2787.00, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=2029.00, p<.05) 

branşları arasında Türkçe Öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılaşma meydana gelmiştir. 

 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Açık Fikirlilik’ Alt Boyutunun Branş 

Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 
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Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

 

 

Açık Fikirlilik  

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 249,36 5 28,069 .000 1>2, 

1<3, 

1<4, 

1<5, 1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 349,46    2<1 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 319,08    3>1 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 316,34    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 330,18    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 339,52    6>1 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Açık Fikirlilik’ alt boyutundan 

aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın 

hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (U=6208.50, p<.05), Türkçe 

Öğretmenliği (U=4581.00, p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5139.50, p<.05) ve Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik (U=3504.50, p<.05) branşları arasında İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği (U=6744.00, p<.05) branşı arasında İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılaşma meydana gelmiştir. 

 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Sorgulayıcı Ve Etkili Öğretim’ Alt 

Boyutunun Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

 

 

 

Sorgulayıcı ve Etkili 

Öğretim 

 

İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği (1) 

151 252,33 5 24,403 .00

0 

1<2, 

1<3, 

1<4, 

1<5, 

1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 340,67    2>1 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği (3) 

105 329,79    3>1 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 334,40    4>1 

Psikolojik Danışmanlık 

ve Rehberlik (5) 

92 326,51    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

(6) 

68 317,31    6>1 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim’ alt 

boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. 

Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği (U=7009.50, p<.05), Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği (U=6061.50, p<.05), Türkçe Öğretmenliği (U=4405.00, p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği 
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(U=5219.50, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=3931.00, p<.05) branşları arasında 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Öğretim Sorumluluğu Ve 

Bilimsellik’ Alt Boyutunun Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim’ 

alt boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

bulunmuştur. Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır. Buna göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği (U=4765.00, 

p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5517.50, p<.05) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(U=3918.00, p<.05) branşları arasında İlköğretim Matematik Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı 

bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Araştırmacı’ Alt Boyutunun Branş 

Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Araştırmacı’ alt boyutundan 

aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın 

hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (U=6551.50, p<.05), Türkçe 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Öğretim 

Sorumluluğu 

ve Bilimsellik 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 277,69 5 12,796 .025 1<4, 

1<5, 

1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 312,36     

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 295,56     

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 340,96    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 336,26    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 346,86    6>1 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

 

 

 

Araştırmacı 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 268,29 5 18,876 .011 1<3, 1<4, 

1<5, 1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 306,45     

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 318,56    3>1 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 347,98    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 335,05    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 332,52    6>1 
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Öğretmenliği (U=4515.00, p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5319.50, p<.05) ve Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik (U=3995.00, p<.05) branşları arasında İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Öngörülü ve İçten Olma’ Alt 

Boyutunun Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Öngörülü Ve İçten Olma’ alt 

boyutundan aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. 

Bu farkın hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (U=7483.00, p<.05), Türkçe 

Öğretmenliği (U=4322.00, p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5646.50, p<.05) ve Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik (U=3878.00, p<.05) branşları arasında İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ‘Mesleğe Bakış’ Alt Boyutunun 

Branş Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Mesleğe Bakış’ alt boyutundan 

aldıkları puanların branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın 

hangi branşlardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği (U=7842.00, p<.05), Türkçe Öğretmenliği 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Öngörülü ve 

İçten Olma 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 268,22 5 15,597 .008 1<3, 1<4, 

1<5, 1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 309,43     

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 318,00    3>1 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 354,53    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 321,86    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 338,21    6>1 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

 

Mesleğe Bakış 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 278,44 5 10,759 .056 1<2, 1<4, 

1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 336,90    2>1 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 306,50     

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 323,01    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 336,07     

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 297,93    6>1 
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(U=4322.00, p<.05) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5598.50, p<.05) branşları arasında İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği Toplamının Branş Değişkenine 

Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin toplamından aldıkları puanların 

branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın hangi branşlardan 

kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği (U=7935.50, p<.05), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (U=6536.50, 

p<.05), Türkçe Öğretmenliği (U=4133.00, p<.05), Fen Bilgisi Öğretmenliği (U=5045.00, p<.05) ve 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (U=3615.00, p<.05) branşları arasında İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Sınıf Düzeyine Göre Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Sınıf 

Düzeyi 

n S.O S.T U z p 

Sürekli ve Amaçlı 

Düşünme 

1.Sınıf 338 285,64 96546,00 39255,000 -3,999 ,000 

4.Sınıf 285 343,26 97830,00    

Açık Fikirlilik 1.Sınıf 338 301,96 102063,00 44772,000 -1,557 ,119 

4.Sınıf 285 323,91 92313,00    

Sorgulayıcı ve Etkili 

Öğretim 

1.Sınıf 338 318,84 107768,00 45853,000 -1,070 ,285 

4.Sınıf 285 303,89 86608,00    

Öğretim Sorumluluğu ve 

Bilimsellik 

1.Sınıf 338 313,38 105922,00 47699,000 -,210 ,834 

4.Sınıf 285 310,36 88454,00    

Öngörülü ve İçten Olma 1.Sınıf 338 313,80 106063,00 47220,000 -,356 ,722 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Yansıtıcı 

Düşünme 

Eğilimi 

(Toplam) 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

(1) 

151 256,56 5 22,574 .000 1<2, 1<3, 

1<4, 1<5, 

1<6 

Sınıf Öğretmenliği (2) 129 318,16    2>1 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (3) 105 312,42    3>1 

Türkçe Öğretmenliği (4) 78 357,80    4>1 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

(5) 

92 335,47    5>1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği (6) 68 338,48    6>1 
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4.Sınıf 284 308,77 87690,00    

Araştırmacı 1.Sınıf 338 310,22 104855,00 47564,000 -,195 ,846 

4.Sınıf 284 313,02 88898,00    

Mesleğe Bakış 1.Sınıf 337 297,31 100194,00 43241,000 -2,134 ,033 

4.Sınıf 284 327,24 92937,00    

Yansıtıcı Düşünme Eğilimi 

(Toplam) 

 

1.Sınıf 338 300,99 101733,00 44442,000 -1,664 ,096 

4.Sınıf 285 325,06 92643,00    

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi 

değişkenine göre ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ (U=39255.00, p<.05) ve ‘Mesleğe Bakış’ alt boyutu 

hariç anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Farklılığın oluştuğu alt boyutta 4. sınıf lehine 

anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Genel olarak öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi 

ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Mezun Olunan Lise Türüne Göre 

Kruskal- Wallis Testi Sonuçları 

 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ alt 

boyutundan aldıkları puanların mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın hangi lise türünden kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney 

U testi yapılmıştır. Buna göre Genel Lise ile Anadolu Öğretmen Lisesi (U=1837.00, p<.05), Anadolu 

Lisesi (U=7316.00, p<.05), Fen Lisesi (U=481.50, p<.05), Meslek Lisesi (U=633.50, p<.05) ve Diğer 

Liseler (U=875.00, p<.05) türleri arasında Genel Lise lehine anlamlı bir farklılaşma meydana 

gelmiştir. 

 

Tablo 13. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Açık Fikirlilik’ Alt 

Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Branş n S.O Sd x² p Fark 

  

 

Sürekli ve 

Amaçlı 

Düşünme 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi (1) 

84 324,32 5 17,030 .004 1<4 

Anadolu Lisesi (2) 373 297,72    2<4 

Fen Lisesi (3) 26 289,63     

Genel Lise (4) 56 389,52    4>1, 4>2, 4>5, 

4>6 

Meslek Lisesi (5) 37 259,65    5<4 

Diğer 

Liseler (6) 

40 319,83    6<4 
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Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

  

  

Açık Fikirlilik 

Anadolu Öğretmen Lisesi (1) 84 309,68 5 13,257 .021 1<4 

Anadolu Lisesi (2) 373 299,56    2<4 

Fen Lisesi (3) 26 335,19     

Genel Lise (4) 56 382,20    4>1, 4>2, 4>3, 

4>5 

Meslek Lisesi (5) 37 274,69    5<4 

Diğer Liseler (6) 40 300,11    6<4 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Açık Fikirlilik’ alt boyutundan 

aldıkları puanların mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

bulunmuştur. Bu farkın hangi lise türünden kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır. Buna göre Genel Lise ile Anadolu Öğretmen Lisesi (U=1780.00, p<.05), Anadolu Lisesi 

(U=7616.00, p<.05), Meslek Lisesi (U=697.00, p<.05) ve Diğer Liseler (U=848.00, p<.05) türleri 

arasında Genel Lise lehine anlamlı bir farklılaşma meydana gelmiştir. 

 

Tablo 14. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Sorgulayıcı ve Etkili 

Öğretim’ Alt Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi  

Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

  

  

Sorgulayıcı ve Etkili 

Öğretim 

Anadolu Öğretmen Lisesi (1) 84 289,16 5 5,535 .354  

Anadolu Lisesi (2) 373 306,69     

Fen Lisesi (3) 26 318,75     

Genel Lise (4) 56 351,43     

Meslek Lisesi (5) 37 285,80     

Diğer Liseler (6) 40 320,24     

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim’ 

alt boyutundan aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark 

oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tablo 15. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Öğretim Sorumluluğu ve 

Bilimsellik’ Alt Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi 

Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

  

 

Öğretim Sorumluluğu ve 

Bilimsellik 

Anadolu Öğretmen Lisesi (1) 84 310,24 5 3,530 .619  

Anadolu Lisesi (2) 373 307,12     

Fen Lisesi (3) 26 288,31     

Genel Lise (4) 56 340,98     
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Meslek Lisesi (5) 37 276,54     

Diğer Liseler (6) 40 314,96     

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Öğretim Sorumluluğu ve 

Bilimsellik’ alt boyutundan aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı 

bir fark oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tablo 16. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Araştırmacı’ Alt 

Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

  

  

 

Araştırmacı 

Anadolu Öğretmen Lisesi (1) 84 317,64 5 9,227 .100  

Anadolu Lisesi (2) 373 298,71     

Fen Lisesi (3) 26 305,29     

Genel Lise (4) 55 365,29     

Meslek Lisesi (5) 37 272,22     

Diğer Liseler (6) 40 330,46     

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Araştırmacı’ alt boyutundan 

aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p>.05) 

bulunmuştur.  

 

Tablo 17. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Öngörülü ve İçten Olma’ 

Alt Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

  

  

 

Öngörülü ve İçten 

Olma 

Anadolu Öğretmen Lisesi 

(1) 

84 299,93 5 9,143 .103  

Anadolu Lisesi (2) 373 301,09     

Fen Lisesi (3) 26 255,88     

Genel Lise (4) 55 357,57     

Meslek Lisesi (5) 37 323,15     

Diğer Liseler (6) 40 341,05     

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Öngörülü ve İçten Olma’ alt 

boyutundan aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark 

oluşturmadığı (p>.05) bulunmuştur.  

 

Tablo 18. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeğinin ‘Mesleğe Bakış’ Alt 

Boyutundan Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 
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Değişkenler Mezun Olunan Lise Türü n S.O Sd x2 p Fark 

 

 

Mesleğe Bakış 

Anadolu Öğretmen Lisesi (1) 84 308,26 5 11,069 .050  

Anadolu Lisesi (2) 373 299,63     

Fen Lisesi (3) 26 260,63     

Genel Lise (4) 55 367,77     

Meslek Lisesi (5) 37 299,08     

Diğer Liseler (6) 40 342,39     

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin ‘Mesleğe Bakış’ alt boyutundan 

aldıkları puanların mezun oldukları lise türü değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı (p≥ .05) 

bulunmuştur. 

 

Tablo 19. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği Toplamının Branş Değişkenine 

Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler Mezun Olunan Lise 

Türü 

n S.O Sd x2 p Fark 

  

 

 

Yansıtıcı Düşünme Eğilimi 

(Toplam) 

Anadolu Öğretmen 

Lisesi (1) 

84 312,9

0 

5 13,26

5 

.02

1 

1<4, 

Anadolu Lisesi (2) 37

3 

298,5

9 

   2<4 

Fen Lisesi (3) 26 293,4

6 

   3<4 

Genel Lise (4) 56 382,3

9 

   4>1,4>2,4

>3, 4>5 

Meslek Lisesi (5) 37 272,1

9 

   5<4 

Diğer Liseler (6) 40 331,5

5 

    

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin toplamından aldıkları puanların 

mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farkın 

hangi lise türünden kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre Genel 

Lise ile Anadolu Öğretmen Lisesi (U=1793.50, p<.05), Anadolu Lisesi (U=7592.00, p<.05), Fen Lisesi 

(U=523.50, p<.05) ve Meslek Lisesi (U=671.50, p<.05) türleri arasında Genel Lise lehine anlamlı bir 

farklılaşma meydana gelmiştir. 

 

Tartışma ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların yüksek 

düzey aralığında yer alması araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 

düzeylerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Elmalı ve Kıyıcı (2018) tarafından yapılan 

çalışmada öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri yüksek çıkmıştır. Bu durum (Yorulmaz, 

2006; Duban ve Yelken, 2010; Semerci ve Kılınç, 2010; Şahin, 2011; Hasırcı ve Sadık, 2011) 
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tarafından yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Doğan Dolapçıoğlu (2007), Duban ve 

Yanpar-Yelken’in (2010) yaptıkları çalışmalarda da öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 

düzeyleri benzer şekilde yüksek çıkmıştır. 

Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu’nun (2014) sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla yaptıkları 

çalışmada yansıtıcı düşünme eğilimleri orta düzeyde bulunmuştur. Şahan ve Kalkay’ın (2011) 

çalışmasında ise öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri düşük düzeyde çıkmıştır.  

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet 

değişkenine göre ‘Öngörülü Olma ve İçten Olma’ ve ‘Araştırmacı’ alt boyutları hariç anlamlı bir fark 

oluşturduğu bulunmuştur. Farklılığın oluştuğu alt boyutlarda farklılık kadın öğretmen adayları 

lehine oluşmuştur. Bu da kadın öğretmen adaylarının genel olarak erkek öğretmen adaylarına göre 

yansıtıcı düşünme eğilimlerinin daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Benzer şekilde Aydın ve Çelik’in (2013) ve Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu’nun (2014) sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmada cinsiyet değişkeninde kadın öğretmen adayları 

lehine bir farklılaşma bulunmuştur. Yine bu çalışmaya benzer olarak Yumuşak’ın (2015) 

çalışmasında da kadın öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri erkek öğretmen 

adaylarınkinden yüksek çıkmıştır.  Elmalı ve Kıyıcı’nın (2018) fen bilgisi öğretmen adaylarıyla 

yürüttükleri çalışmada öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Benzer şekilde Levent ve Uçar’ın (2017) yaptığı araştırmada da 

cinsiyetin yansıtıcı düşünmeyi etkileyen bir değişken olmadığı sonucu çıkmıştır.  

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin toplamından aldıkları puanların 

branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik branşları arasında İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği branşı aleyhine anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. En yüksek 

düzey Türkçe Öğretmenliği branşında çıkmıştır. 

Yumuşak’ın (2015) öğretmen adaylarıyla yürüttüğü çalışmada İlköğretim matematik, fen 

ve okulöncesi öğretmenliği adayları, bilgisayar öğretmenliği adaylarına göre yüksek puanlar 

almışlardır. Çalışmamızın sonuçlarından farklı olarak İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 

Türkçe öğretmen adaylarına göre yansıtıcı düşünme eğilimleri bakımından anlamlı derecede yüksek 

puanlar aldıkları belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi 

değişkenine göre ‘Sürekli ve Amaçlı Düşünme’ alt boyutu hariç anlamlı bir fark oluşturmadığı 

bulunmuştur. Farklılığın oluştuğu alt boyutta 4. sınıf lehine anlamlı bir  farklılık oluşmuştur. Genel 

olarak öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Aydın ve Çelik (2013) yaptıkları çalışmada sınıf düzeyinin yansıtıcı düşünme becerileri 

üzerinde anlamlı bir fark göstermediğini tespit etmişlerdir. Yumuşak’ın (2015) çalışmasında Türkçe 

öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin sınıf düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Bu durum sınıf düzeyinin artması sonucunda bireylerde görülen 

değişimlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. Şahin (2011) 

ise Türkçe öğretmenleriyle yaptığı çalışmada 4. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin 

1. sınıf öğrencilerine oranla daha iyi düzeyde olduğunu tespit etmiştir.  

Öğretmen adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi ölçeğinin toplamından aldıkları puanların 

mezun olunan lise türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre 

Genel Lise ile Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi Fen Lisesi ve Meslek Lisesi türleri arasında 

Genel Lise lehine anlamlı bir farklılaşma meydana gelmiştir. 



 

407 
 

Şahin’in (2011) Türkçe öğretmen adaylarıyla yürüttüğü çalışmada mezun olunan lise türü 

değişkeninin Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir 

farklılık yaratmadığıdır. Atalay ve Karahan’ın (2016) yine Türkçe öğretmen adaylarıyla yaptığı 

çalışmada mezun olunan lise türünün yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde bir farklılığa neden 

olmadığı bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla mikro-öğretim 

yöntemini kullanmaları sağlanabilir. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme beceri düzeylerini 

belirlemek amacıyla nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılması araştırmacılara 

önerilmektedir. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin içeriği yansıtıcı düşünme 

becerilerini içinde barındıracak şekilde yeniden düzenlenebilir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları İle 
İşbirlikçi Öğrenme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
Öz 

Öğrenme sorumluluğu, öğrenenlerin görevlerini yerine getirmek, hedeflere ulaşmak için 

gerekli nedenleri saptayarak gerçekleştirmek ve kendilerinde eksik buldukları yönleri tamamlamak 

gibi amaçlarla hareket etmesidir. Öğrenme sorumluluğunun ilişkili olduğu kavramlardan birinin de 

işbirliği olduğu bilinmektedir. Literatürde bu iki kavram üzerine ayrı ayrı pek çok çalışmaya 

rastlanmıştır. Fakat bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. 

Literatüre bu alanda katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikçi öğrenme tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmaya Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı üç ortaokulda öğrenim gören toplam 363 öğrenci 

katılmıştır. Bu öğrencilerin 171 tanesi kız, 192 tanesi ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme (simple random sampling) yöntemi kullanılarak 

belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında demografik bilgileri içeren “ Kişisel Bilgi Formu”, 

öğrencilerin öğrenme sorumluluklarına yönelik sorular içeren “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk 

Ölçeği” ve öğrencilerin İşbirlikli öğrenme tutumlarını belirlemeye yönelik sorular içeren “İşbirlikli 

Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenmeye yönelik 

sorumlulukları ile işbirlikçi öğrenme tutumları arasındaki korelasyon .33 düzeyinde belirlenmiştir. 

Bu değer öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikçi öğrenme tutumları arasında 

orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. 

 
Giriş 

Öğrenme, çevresi ile etkileşim içinde olan organizmanın davranışlarında kendi yaşantısı 

yoluyla ve kalıcı izli olarak değişiklik meydana getirme sürecidir (Senemoğlu, 2009). Yine benzer bir 

tanımda öğrenme kavramı, az çok kalıcı izli davranış değişikliği ve yaşantı ürünü oluşturma olarak 

ifade edilmektedir (Demirel, 2006). TDK ise öğrenme kavramını davranışlarda ve tepkilerde 

yaşantıların oluşturduğu değişme şeklinde tanımlamaktadır (Oğuzkan, 1974). Buradan yola çıkarak 

bir davranışın öğrenme sayılabilmesi için iki şartın sağlanması gerekmektedir. Bunlar; davranışın 

belirli bir kararlılıkta gösterilmeye başlanması ve bireyin davranışı sonradan kazanmış olmasıdır 

(Özçelik, 2010). Öğrenme hazır bir bilgiyi birisinden ya da bir yerden alma şeklinde 

düşünülmemelidir. Çünkü öğrenen kişi keşfederek ve kendi yorumlarını da katarak öğrenme işini 

gerçekleştirir (Koç, 2006).  

Eğitimin odak noktası öğrenenlerdir ve öğrenenler ön bilgilerinden yola çıkarak kendi 

bilgilerini kendileri yapılandırır (Koç, 2006). Bu noktada öğrenmenin sorumluluğunu öğreten ve 

öğrenenin paylaştığını söylemek mümkündür. Öğrenme sorumluluğu, öğrenenlerin görevlerini 

yerine getirmek, kendilerinde eksik buldukları yönleri tamamlamak ve hedeflere ulaşmak için 

gerekli nedenleri saptayarak gerçekleştirmek gibi amaçlarla hareket etmesidir (Yakar & 

Saracaloğlu, 2017). Sorumluluk bilincinin ve sorumluluk duygusunun oluşmasında kendini 
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gerçekleştirme arzusu, bireysel idealler, özsaygı, motivasyon ve öz düzenleme becerisi gibi içten 

kaynaklı faktörlerin etkililiği sıklıkla vurgulanmaktadır (Yeşil R. , 2013).  

Öğrenme sorumluluğu kavramının “öğrenen kontrolü”, “öz düzenleme” ve “akademik öz 

yeterlilik” gibi kavramlarla ilişkili olduğu bilinmektedir (Yakar & Saracaloğlu, 2017). Bu durumda 

bireylerin öğrenme sorumluluğuna dair sahip olduğu tutumların onların kişisel ve akademik 

yönlerine olan etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Kendi öğrenmelerinde sorumluluk alabilen bireyler; 

hedef belirlemede, belirledikleri hedefleri düzenlemede ve eylemde bulunmada belirleyici 

nitelikteki kişilerdir ayrıca başarıları için gerektiğinde davranışlarını değiştirebilirler (Barr & Tagg, 

1995).  Öğrenme sorumluluğuna sahip bireyler, öğrenme süreçleri boyunca karşılaştığı 

problemlerle mücadele edebilen, kendi öğrenmesi için uygun stratejileri belirleyebilen ve 

gerektiğinde arkadaşlarının öğrenmesine de rehberlik yapabilen kişilerdir (Carnell, 2005).  

Allan (2006) öğrenmeye yönelik sorumluluğun 6 boyutu olduğuna vurgu yapar. Bu 

boyutlar; okula ve öğrenmeye yönelik uyum, öncelik(inisiyatif), öğrenmenin kontrolü, öğrenme 

kaynaklarının kontrolü, etkinliklere aktif katılım ve sınıftaki davranışların kontrolü ve işbirliğidir. 

İşbirlikli öğrenme,  eğitimde öğretmeni değil öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan bir öğretim 

yöntemidir (Cooper & Mueck, 1990). Açıkgöz (2003)’e göre, öğrencilerin birbirleri ile yardımlaşarak 

ve küçük gruplar halinde öğrenmeyi gerçekleştirme süreci işbirlikçi öğrenme olarak 

tanımlanmaktadır. Gömleksiz (1993) işbirlikçi öğrenmeyi, güdülemeyi desteklemek, öğrencilere 

eleştirel bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin arkadaşlarına ve kendilerine yönelik olumlu tutum 

geliştirmesi için kullanılan sınıfta öğrenme yaklaşımı olarak tanımlar. Demirel(2002) ise bir ortak bir 

amaç için kümeler aracılığı ile bir konuyu öğrenme yaklaşımı olarak tanımlar. Ayrıca işbirlikçi 

öğrenme yaklaşımında küme başarısı farklı yollarla ödüllendirilir (Senemoğlu, Gömleksiz, & 

Üstündağ, 2001).  

İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı her eğitim düzeyinde etkilidir (Doymuş, Bayrakçeken, & 

Şimşek, 2003). Bu yaklaşımda öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturulur. 

Çalışma sürecinde öğrenciler, yardımlaşma içerisinde bulunmak ve arkadaşlarına fikirlerini, duygu 

ve düşüncelerini aktarmak durumundadır. Ayrıca işbirlikçi öğrenme, öğrencilerin grup 

organizasyonu için sunumları birlikte nasıl hazırlayacaklarını, grup içinde diğerlerinin ve 

kendilerinin davranışlarını gözlemlemelerini ve tüm grupların başarısını hızlandıracak becerileri 

kazanmalarına katkı sağlar (Gardner & Kort, 1997). Dolayısı ile işbirlikçi öğrenme yaklaşımı 

öğrencilere yeni bakış açıları kazandırır ya da var olan bakış açılarını geliştirir. 

Açıkgöz’e göre İşbirlikçi öğrenmenin diğer avantajları ise şöyledir; 

 İşbirlikçi öğrenme, eğitim ortamında olumlu bir atmosfer oluşturur. 

 İşbirlikçi öğrenme ile üretkenlik, liderlik ve eleştirellik gibi destekleyici 
öğrenme ürünlerinin oluşmasını sağlar. 

 İşbirlikçi öğrenme, kaygı, tutum ve güdülenme gibi duyuşsal özellikleri 
olumlu yönde etkiler. 

 İşbirlikçi öğrenme, öğretimin bireyselleştirilmesine katkı sağlar (Açıkgöz, 
2003). 

Bu yöntemin başarılı sonuçlar verebilmesi için en büyük görev uygulayıcı kişiye yani 
öğretmenlere düşmektedir. Öğretmen öğrencilerin sosyal kabiliyetlerini ve kişilerarası 
kabiliyetlerini ortaya çıkarabilecekleri eğitim ortamını oluşturabilmelidir. Bu yöntemi kullanan 
öğretmenlerin tek amacı ders konularının öğretimi olmamalıdır. Aynı zamanda öğrencilere 
uzlaşma, etkili iletişim becerisi, olaylara ve kişilere empatik yaklaşma becerisi, liderlik ve kendisine 
ve başkalarına güven kazandırmayı hedeflemelidir (Doymuş, Şimşek, & Şimşek, 2005). Çünkü 
yapılandırmacılara göre öğrenen-öğreten ve öğrenen-öğrenen arasındaki işbirliği bireylerin 
öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır (Steffe, 1991; akt. Koç, 2006).  

Alan yazın taraması yapıldığında sorumluluk duygusu üzerine çok fazla araştırma ve ölçek 
geliştirme çalışması yapıldığı görülmektedir (Kandemir, 2014; Kaya & Doğan, 2014; Özen, 2013; 
Yurtal & Yontar, 2006; Yeşil R. , 2014). “İlköğretim Öğrencilerinin Sorumluluk Duygusu ve Davranış 
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Düzeyleri ile İç-Denetimsel Sorumluluk ile Dış-Denetimsel Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi” adlı araştırma da bu alanda yapılan çalışmalara bir örnektir (Özen, Gülaçtı, & Çıkılı, 
2002). Bu çalışmada ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sorumluluk duygusunun davranışlara olan 
yansıması ve hangi düzeyde olduğunu incelemek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda iç-
denetimsel sorumluluk duyan öğrencilerin davranışı yaşantıya dönüştürebildiği fakat dış-
denetimsel sorumluluk duyan öğrencilerin yaşantıya dönüştürmek konusunda daha kararsız 
davranışlar sergilediği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Literatürde öğrenme sorumluluğu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında ise “Öğrenme 
Sorumluluğu ve Güç Dengesi” başlıklı bir çalışma yapıldığı görülmektedir (Çam & Ünal Oruç, 2004). 
Bu çalışmada güç dengesin ve öğrenme sorumluluğuna dair öğretmen görüşlerinin tespit edilmesini 
amaçlanmıştır. Araştırma dört ilkokul öğretmeni ile yürütülen bir vaka incelemesidir. Araştırma 
sonucuna göre öğretmenlerin, eğitimin merkezine öğrencilerin alınması gerektiğini fakat imkan 
yetersizliğinden dolayı bunu gerçekleştiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Bu yetersizlikler 
programın gerektiğinden fazla bilgi içermesi ve sınıf mevcudunun olması gerekenden fazla olması 
şeklinde belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda güç dengesinin paylaşılabilmesine ve öğrencilere 
öğrenme sorumluluğunu kazandırmaya ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Alan yazında ölçek geliştirme ve inceleme araştırmalarının yapıldığı bir diğer konu ise İşbirlikçi 
Öğrenmedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmaların sayısı da hayli fazladır (Yıldız, 1999; Bozdoğan, 
Taşdemir, & Demirbaş, 2006; Özder, 2000; Gelici & Bilgin, 2011). İşbirlikçi öğrenme ile ilgili yapılan 
çalışmalardan birisi de “İşbirlikli Öğrenmenin Beden Eğitimi Başarısı, Bilişsel Süreçler Ve Sosyal 
Davranışlar Üzerindeki Etkileri” başlıklı araştırmadır (Tunçel, 2006). Araştırmada işbirlikçi 
öğrenmenin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin beden eğitimi başarısı üzerindeki etkilerinin ve bu 
etkilerin cinsiyet ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada işbirlikçi öğrenmenin 
beden eğitimi başarısı, bilişsel süreçler ve sosyal davranışlar üzerinde alıştırma yöntemine göre 
daha çok başarı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca işbirlikçi öğrenmenin, beden eğitimi başarısı 
üzerinde erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre daha çok katkı sağlarken, sosyal davranışlar ve 
bilişsel süreçler üzerinde erkek öğrenciler ile kız öğrenciler üzerinde aynı düzeyde etkiye sahip 
olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır. 

Şahin, vd. (2017) ‘İşbirlikli öğrenmeye yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması’ 
yapmıştır. Öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumlarını ölçen güvenilir ve geçerli bir ölçek 
geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmanın örneklem grubunu 344 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. 
geliştirilen beşli likert tipi ölçektir. Başlangıçta 51 adet maddeden oluşan bu ölçek açımlayıcı faktör 
analizine tabi tutulmuş (AFA) ve tek faktörde toplam 28 maddeye düşürülmüştür. AFA sonucunda 
tek faktörden oluşunca doğrulayıcı faktör analizine(DFA) tabi tutulmuştur. Ölçeğin güvenirliğini 
sağlamak amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve iki yarı güvenirliği hesaplanmıştır. 
Araştırmanın sonucunda işbirlikli örenmeye yönelik tutumların ölçülebileceği geçerli ve güvenilir 
bir ölçek geliştirilmiştir.  

Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman ‘sorumluluk’, ‘öğrenme sorumluluğu’ ve ‘işbirlikçi 
öğrenme’ konuları hakkında çalışmaların yapıldığı görülmektedir. İşbirlikçi öğrenmenin ve 
bireylerin sahip olduğu öğrenme sorumluluğunun öğrenme üzerindeki olumlu etkisi bilinmektedir. 
Fakat bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisi üzerine daha önce bir araştırma yapılmamıştır. Alan 
yazında bu iki kavramın ilişkisini inceliyor olması sebebiyle bu çalışma önem taşımaktadır.  

Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmada ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikçi 

öğrenme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu 
sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Ortaokul öğrencilerinin İşbirlikli öğrenme tutumları hangi düzeydedir? 
2. Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumlulukları hangi 

düzeydedir? 
3. Cinsiyet ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye 

yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmakta mıdır? 
4. Anne eğitim durumu ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturmakta mıdır? 
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5. Baba eğitim durumu ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve 
öğrenmeye yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturmakta mıdır? 

6. Sosyo-ekonomik durum ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları 
ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturmakta mıdır? 

7. Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikli 
öğrenme tutumları arasında bir ilişki var mıdır? 

Yöntem 
Araştırma Modeli 

İki veya daha fazla değişken arasındaki neden-sonuçla ilgili ipucu elde etmek ve aralarındaki 
ilişkiyi belirlemek için yapılan araştırmalar korelasyonel (corretional) araştırmalar olarak adlandırılır 
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2016). Bu çalışmada da öğrencilerin 
öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikçi öğrenme tutumları arasındaki ilişki incelendiği için 
bu araştırma korelasyonel bir araştırmadır.  
Araştırma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mersin ilinin Tarsus ilçesinde 
öğrenim gören ortaokul 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin kapsadığı tüm birimlerin eşit 
seçilme hakkına sahip olduğu ve bireylerden birinin seçilmiş olmasının diğerlerini etkilemediği 
örnekleme türüne Basit Seçkisiz Örnekleme (simple random sampling) denir (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2016). Bu araştırmanın örneklemi belirlenirken basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı bulunan ortaokulların 
listesi çıkarılmış ve bu listeden seçkisiz olarak 3 okul belirlenerek küme örnekleme işlemi 
yapılmıştır. Sonrasında ise bu okullarda öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri arasında seçkisiz olarak 
şubeler belirlenmiş ve birim örnekleme işlemi yapılmıştır. Çalışmaya belirlenen şubelerdeki tüm 
öğrenciler katılmıştır. Toplam 363 kişi olan bu öğrencilerin niceliksel dağılımları aşağıdaki tablolarda 
belirtilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin özellikler 
 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %47,1’inin kız öğrencilerden 
%52,9’unun ise erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Bu öğrencilerin %33,1’i sosyo-
ekonomik durumunun aylık 0-2500 Tl gelir aralığında, %46,6’sı 2500-5000, %19,8’i ise 5000-7500 
Tl gelir aralığında olduğunu ifade etmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin %32,8’i 
ilkokul, %25,6’sı ortokul, %25,6’sı lise ve %15,7si ise üniversite mezunudur. Öğrencilerin babaları 
ise %15,7 oranında ilkokul, %24 oranında ortaokul, %36,6 oranında lise, %23,7 oranında üniversite 
mezunudur.  
Veri Toplama Aracı 

Cinsiyet 

f % 

Sosyo-
Ekonomik 
Durum 

f % 

Kız 171 47,1 0-2500 120 33,1 

Erkek 192 52,9 2500-5000 169 46,6 

Toplam 363 100,0 5000-7500 72 19,8 

   Toplam 361 99,4 

Anne Eğitim 
Durumu 

f % 
Baba Eğitim 

Durumu 
f % 

İlkokul 119 32,8 İlkokul 57 15,7 

Ortaokul 93 25,6 Ortaokul 87 24,0 

Lise 93 25,6 Lise 133 36,6 

Üniversite 57 15,7 Üniversite 86 23,7 

Toplam 362 99,7 Toplam 363 100,0 
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Araştırma verileri 3 bölümden oluşan veri toplama formu ile elde edilmiştir. Veri toplama 
aracının birinci bölümünde öğrencilerin cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, aile eğitim durumu gibi 
demografik özellikleri belirlenmiştir. İkinci bölümde Yakar ve Saracoğlu (2017) tarafından 
geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” kullanılarak öğrencilerin öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeylerine ilişkin veriler toplanmıştır. Üçüncü bölümde ise Kiper (2016) tarafından 
geliştirilen “İşbirlikli Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılarak öğrencilerin İşbirlikli öğrenmeye yönelik 
tutumlarına ilişkin veriler toplanmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde kullanılan ölçeklere ilişkin bilgilere 
aşağıda yer verilmiştir. 

Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği: Bu ölçeğin geliştirilme amacı ortaokul öğrencilerinin 
öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinin belirlenmesidir. Muğla ilinde bulunan üç farklı 
ortaokulda öğrenim gören 5., 6., 7., ve 8. Sınıf öğrencileri bu çalışmanın araştırma grubunu 
oluşturmaktadır. Ölçek geliştirilirken alan yazın taraması yapılmış ve madde havuzu oluşturulmuş, 
uzman görüşü alınarak ön uygulama yapılmış, sonrasında da ana uygulama yapılarak geçerlik 
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile 
madde analizleri yapılmış ve ölçekte toplam 35 madde yer almıştır. Analiz sonucunda ölçeğin tek 
boyutlu yapıya sahip olduğu görülmüştür. Yapılan faktör analizleri sonucuna göre ölçekteki 
maddelerinin madde-faktör yük değerlerinin .61 ile .75 arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin 
tamamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, α=.94 olarak belirlenmiştir. Tüm bu bulgular 
ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği için yeterli bulunmuştur (Yakar & Saracaloğlu, 2017). Bu ölçek 
toplam 35 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Her bir madde 1 ve 5 arasında puanlanmıştır. 
Bu puan karşılıkları; Bana Hiç Uygun Değil (1), Bana Uygun Değil (2), Bana Kısmen Uygun (3), Bana 
Uygun (4), Bana Tamamen Uygun (5) şeklindedir. Ölçekte zıt madde kullanılmamıştır. Ölçekten 
alınacak minimum puan 35 ve maksimum puan 175 olarak belirlenmiştir. Ölçeğe ilişkin düzey 
aralıkları Çok Düşük Düzey (35.00-62.99), Düşük Düzey (63.00-90.99), Orta Düzey (91.00-118.99), 
Yüksek Düzey (119.00-146.99) ve Çok Yüksek Düzey (147.00-175.00) şeklindedir. 

İşbirlikli Öğrenme Tutum Ölçeği: Bu çalışmada Kooperatif Öğrenme Ölçeğini (EL-Deghaidy & 
Nouby, 2008) Türkçe' ye uyarlamak amaçlanmıştır. Çalışma toplam 771 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Ölçek tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğin psikometrik özelliklerinin 
incelenmesi için iç tutarlılık, madde ve faktör analizi çalışmaları yapılmış ve analizler boyunca ise 
ölçeğin uyarlanmış versiyonunda güvenirliğe ulaşılmıştır. Ölçekte likert tipi toplam 20 madde yer 
almaktadır. Her bir madde 1 ve 5 arasında puanlanmıştır. Bu puanlar: Kesinlikle katılmıyorum (1) 
Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle katılıyorum (5) şeklindedir.  
Veri Toplama Süreci 

Verilerin toplanması sürecinde Yakar ve Saracoğlu (2017) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye 
Yönelik Sorumluluk Ölçeği” ve Kiper (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan İşbirlikli Öğrenme Tutum 
Ölçeği birlikte uygulanmıştır. Seçkisiz olarak belirlenen 3 okuldan gerekli uygulama izinleri alınarak 
363 öğrenciye uygulama yapılmıştır. Uygulama öncesinde çalışmanın içeriği ve amacı ile ilgili 
öğrencilere kısaca bilgi verilmiştir. Ardından anketin ne olduğu ve anket formunu cevaplarken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır. Sonrasında veri toplama aracı tanıtılmış ve 
öğrencilerin ölçeği doğru cevaplaması için ölçekle ilgili gerekli yönergeler verilmiştir. Uygulama 
esnasında öğrencilerle birlikte bulunup onlardan gelen sorular cevaplanmış ve ölçeğin doğru 
uygulanması sağlanmıştır.  
Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesi sürecinde öncelikle normallik testleri yapılmıştır. Araştırma verileri 
normal dağılım gösterdiği için analiz yapılırken parametrik testler uygulanmıştır. Analiz sürecinde 
ölçeklere ait düzeyler belirlenirken aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analizlerden, 
Fark testleri için t-testi ve ANOVA testlerinden, kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için ise 
Pearson momentler Çarpımı Korelasyon Testinden yararlanılmıştır. 

 
Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumlarına yönelik düzeyleri 
Ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları hangi düzeyde olduğu Tablo 2’de ifade 

edilmiştir.  

Tablo 2. Ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumlarına ait aritmetik ortalamalar 
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 N x ̄ ss 

1.Eğitimin önemli bir rolü,  başkaları ile geçinmeyi 
öğretmektir. 

363 3,575 1,1428 

2.Yarışma okulda öğrencilere en iyi öğretme yoludur. 363 3,156 1,1884 

3.Fikirlerimi ve ders malzemelerimi diğer öğrencilerle asla 
paylaşmam. 

363 4,041 1,2486 

4.Ders çalışmak için diğer öğrencilerle işbirliği yapmayı 
sevmem. 

363 3,688 1,3161 

5.Genellikle diğer öğrencilerle birlikte çalışma konusunda 
zorlanırım. 

363 3,457 1,2152 

6.Ortak projelerde yer almak benim için tatmin edicidir. 363 3,372 1,2095 

7.Genellikle bireysel çalışmak daha verimlidir. 363 2,533 1,2544 

8.Takım çalışması yapmak, iyi sonuçlar almanın daima en iyi 
yoludur. 

363 3,454 1,2060 

9.Grupta aynı karara varmak zordur. 363 2,681 1,2058 

10.Aktif dinleme becerilerini kullanmak grubumda iletişimin 
kalitesini artırır. 

363 3,856 1,0981 

11.Bir grubun üyesi olarak hareket etmek gelecekteki 
çalışmalarıma katkı sağlamaz. 

363 3,844 1,1313 

12.Bireysel olarak alınan kararlar grupça alınan kararlardan 
daha iyidir. 

363 3,050 1,2886 

13.Grup üyeleri ile işbirliği yapmak, başarı için bir anahtardır. 363 3,652 1,1493 

14.Bireysel olarak yapılan çalışmalar takım olarak yapılan 
çalışmalardan daha kalitelidir. 

363 2,797 1,1722 

15.Gruba katılmak tecrübe paylaşımına yardımcı olur. 363 3,762 1,1159 

16.Gerekli olmasa bile grupla çalışmayı tercih ederim. 363 2,856 1,2685 

17.Grupta çalışmak diğer öğrencilerle arkadaşlığın 
gelişmesine yardımcı olur. 

363 3,880 1,1844 

18.Bir gruba katılmak çalışma motivasyonunu artırır. 363 3,675 1,1740 

19.Bireysel çalışmadan ziyade, işbirlikli çalışmada daha fazla 
öğrenirim. 

363 3,304 1,2280 

20.Grup çalışması diğer öğrencilere bağımlı kılar. 363 2,925 1,2471 

İşbirlikli Öğrenme Tutumuna Yönelik Toplam Değerler 363 3,3779 ,51216 

 
Tablo 2’deki verilere göre, çalışmaya katılan öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye yönelik 

tutumlarına ait değerler x̄=3,37, ss= ,51 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre ortaokul 
öğrencilerinin işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumlarının “orta düzeyde” olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye yönelik tutum düzeyleri arttıkça akademik başarı artacak, kaygı ve 
tutum gibi duyuşsal özellikleri olumlu yönde etkilenecektir. Dolayısı ile öğrencilerin işbirlikli 
öğrenmeye yönelik tutumlarının “orta” düzeyde olması yeterli olarak görülmemelidir. Tablo 2 
incelendiğinde ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumlarının en yüksek 
olduğu maddeler şu şekildedir: “Fikirlerimi ve ders malzemelerimi diğer öğrencilerle asla 
paylaşmam, x=̄ 4,04, ss= 1,24”, “Grupta çalışmak diğer öğrencilerle arkadaşlığın gelişmesine 
yardımcı olur, x=̄3,88, ss=1,18”, “Aktif dinleme becerilerini kullanmak grubumda iletişimin kalitesini 
artırır, x=̄3,85, ss=1,09”. Öğrencilerin diğerlerine kıyasla daha düşük tutuma sahip olduğu maddeler 
ise şu şekildedir: “Grup çalışması diğer öğrencilere bağımlı kılar, x=̄ 2,92, ss= 1,24”, “Bireysel olarak 
yapılan çalışmalar takım olarak yapılan çalışmalardan daha kalitelidir, x=̄2,79, ss= 1,17”.  
Ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumlarına yönelik düzeyleri 
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Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluklarının hangi düzeyde olduğuna ilişkin 
bulgular Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Ortaokul öğrencilerinin öğrenme sorumluluğuna ait aritmetik ortalamalar 

 N x ̄ ss 

1.Derslerde başarılı olmak için konuları öğrenmem gerektiğini 
bilirim. 

363 4,256 1,1505 

2.Doğru cevabı bilsem de bilmesem de, derslerde sorulan 
sorulara cevap verme ihtiyacı hissederim. 

363 3,242 1,2665 

3.Arkadaşlarımın zorlandığı ders veya konularda onlara yardım 
etmek isterim. 

363 3,898 1,0863 

4.Derste herhangi bir soruya cevap veremediğimde üzülürüm. 363 3,417 1,3024 

5.Derslere veya sınavlara çalışmadan önce çalışma planı 
yaparım. 

363 3,296 1,3435 

6.Öğrendiğim yeni şeyleri arkadaşlarımla paylaşırım. 363 3,751 1,1621 

7.Daha sonra da kullanabilmek için düzenli olarak notlar 
tutarım. 

363 3,461 1,2320 

8.Derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için ders çalışmam 
gerektiğini bilirim. 

363 4,305 1,0062 

9.Konuları öğrenmede daha başarılı olmak için farklı yollar 
denerim. 

363 3,711 1,1775 

10.Derste anlatılan konuları anlamak için çaba harcarım. 363 4,122 1,0254 

11.Sınıfın düzenini bozmamak için hareketlerime dikkat 
ederim. 

363 4,101 1,0569 

12.Daha iyi bir öğrenme ortamı için, sınıfta bulunan herkesin 
sınıf kurallarına uyması gerektiğini düşünürüm. 

363 4,053 1,1443 

13.Gördüğüm konuları tekrar ederek bir sonraki derse 
hazırlıklı giderim. 

363 3,483 1,1005 

14.Anlayamadığım konuları bilen birilerine sorarak 
öğrenmeye çalışırım. 

363 3,869 1,0653 

15.Gördüğümüz konuları daha iyi öğrenebilmek için farklı 
kaynaklardan soru çözerim. 

363 4,017 1,0190 

16.Sınırsız devamsızlık hakkım olsa bile, okula günü gününe 
giderim. 

363 3,681 1,2661 

17.Ders için bana verilen ödevleri istenilen biçimde yaparım. 363 3,886 1,0979 

18.Teneffüs bitip zil çaldığında öğretmenden önce sınıfta 
olmaya özen gösteririm. 

363 4,097 1,1169 

19.Dersle ilgili kullanmam gereken araç-gereç ve materyalleri 
düzenli olarak yanımda bulundurmaya çalışırım. 

363 3,859 1,1122 

20.Ödevlerimi ertelemeden zamanında yaparım. 363 3,833 1,0433 

21.Konuları öğrenirken her birine yeterli çalışma süresi 
ayırırım. 

363 3,586 1,1091 

22.Her konuya zorluk derecesine göre zaman ayırırım. 363 3,619 1,1549 

23.Ders çalışırken zamanı etkili kullanmaya çalışırım. 363 3,767 1,0543 

24.Çalışırken en çok zorlandığım konulara daha fazla vakit 
ayırırım. 

363 3,779 1,1709 
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25.Arkadaşlarımdan birisi öğretmene soru sorduğunda 
öğretmenin cevabını dikkatle dinlerim. 

363 3,961 1,0968 

26.Ödevlerimi günü gününe yaparım. 363 3,807 1,1425 

27.Ödevlerini yapamadıklarında, arkadaşlarıma elimden 
geldiğince destek olmaya çalışırım. 

363 3,636 1,2888 

28.Sınıfta bizden dersle ilgili bir görev istendiğinde, onu 
yapmaya gönüllü olurum. 

363 3,273 1,2114 

29.Derslerde etkinliklere sürekli katılma isteği duyarım. 363 3,503 1,1723 

30.Derslerde sorulan tüm soruları çözmeye çalışırım. 363 3,812 1,0517 

31.Dersle ilgili bana verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya 
özen gösteririm. 

363 4,036 1,0199 

32.Yeni bir şey öğrenmek benim için çok önemlidir. 363 4,168 ,9747 

33.Yeni şeyler öğreneceğimi düşündüğüm için etkinliklere 
sürekli olarak katılma isteği duyarım. 

363 3,575 1,1217 

34.Dersle ilgili etkinliklere katılmamın öğrenmeme katkı 
sağlayacağını düşünürüm. 

363 3,869 1,0523 

35.Konuları eksik öğrendiğimi fark ettiğimde, eksiklerimi 
tamamlamak için çabalarım. 

363 4,050 1,0631 

Öğrenme sorumluluğuna yönelik toplam değerler ortalaması 363 3,7937 ,61673 

Öğrencilerin ölçeğin tamından aldığı puan ortalaması: 132,65 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin ölçekten aldıkları puan ortalaması 3,79 olarak 

belirlenirken ölçekten alınan toplam puan 132,65 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre ortaokul 
8. Sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik tutumlarının “yüksek düzeyde” olduğu söylenebilir. Tablo 
3’deki bulgulara bakıldığında öğrencilerin sorumluluklarının diğerlerine nispeten daha yüksek 
olduğu maddeler şu şekildedir: " Derslerde başarılı olmak için konuları öğrenmem gerektiğini 
bilirim, x=̄4,24, ss=1,15”, “Derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için ders çalışmam gerektiğini 
bilirim, x=̄ 4,35, ss=1”, “Derste anlatılan konuları anlamak için çaba harcarım, x=̄ 4,12 ss= 1,02”. 
Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarının diğerlerine kıyasla daha düşük olduğu maddeler 
ise şu şekildedir: “Sınıfta bizden dersle ilgili bir görev istendiğinde, onu yapmaya gönüllü olurum, 
x=̄ 3,27, ss= 1,21”, “Doğru cevabı bilsem de bilmesem de, derslerde sorulan sorulara cevap verme 
ihtiyacı hissederim, x̄=3,24, ss=1,26”, “Derslere veya sınavlara çalışmadan önce çalışma planı 
yaparım, x=̄3,29, ss01,34”.  
Cinsiyetin öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları 
üzerindeki etkisi 

Cinsiyet ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bulgulara Tablo 4 ve 
Tablo 5’de yer verilmiştir.  

Tablo 4. Cinsiyetin Öğrencilerin işbirlikli Öğrenme Tutumu üzerindeki etkisi 

Cinsiyet 
N x ̄ Ss Sd t p 

Kız 171 3,3937 ,49563 359,9
44 

,5
55 

,5
79 

 
Erk

ek 
1

92 
3,36

38 
,527

34 

 
Çalışma sonuçlarına göre kız öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden 

aldıkları ortalama değer 3,39 iken erkek öğrencilerin aldıkları ortalama değer 3,36 olarak 
belirlenmiştir. Her iki grubun da işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumları ‘orta düzey’dir. Analiz 
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sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninin öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları üzerinde anlamlı bir 
farklılık oluşturmadığı görülmektedir (t= .55,  p> .05). 

Tablo 5. Cinsiyetin Öğrencilerin Öğrenme sorumluluğu üzerindeki etkisi 

Cinsiy
et 

N x ̄
 

X Ss Sd t p 

Kız 17
1 

3,844
3 

134,
4 

,5880
3 

360,6
20 

1,47
8 

,14
0 

 Erkek 19
2 

3,748
6 

130,
9 

,6393
6 

 
Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeğinden aldıkları toplam değer kız öğrenciler 

için 134.4, erkek öğrenciler için 130.9 olarak belirlenmiştir. Her gibi grubun da öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları ‘yüksek düzey’ olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninin 
öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
görülmektedir (t=1,47, P>.05).  

Anne eğitim durumunun öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları üzerindeki etkisi 

Anne eğitim durumu ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye 
yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bulgular Tablo 
6 ve Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 6. Anne Eğitim Durumunun Öğrencilerin İşbirlikli  Öğrenmeye Yönelik Tutumu 
Üzerindeki Etkisi 

Eğitim Durumu N x ̄ Ss Sd F P 

İlkokul 119 3,3807 ,50493 3 ,323 
 
 

,809 
 
 

ortaokul 93 3,3830 ,46700 

Lise 93 3,4008 ,48403 

üniversite 57 3,3180 ,63771 

Toplam 362 3,3766 ,51226 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin anne eğitim durumuna göre işbirlikli öğrenmeye yönelik 

tutum ölçeğinden aldıkları ortalama değer ilkokul için 3,38, ortaokul için 3,38, lise için 3,4 ve 
üniversite için ise 3,31  olarak belirlenmiştir. Her eğitim dönemi için de işbirlikli öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeyi ‘orta düzey’ dir. Analiz sonuçlarına göre anne eğitim durumunun öğrencilerin 
işbirlikli öğrenme tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır (F=.323 , p> 
.05). 

Tablo 7. Anne Eğitim Durumunun Öğrencilerin Öğrenme sorumluluğu üzerindeki etkisi 

Eğitim Durumu N X Ss Sd F P 

ilkokul 119 131,6 ,63788 3 ,665 ,574 

ortaokul 93 134,05 ,52106 

lise 93 134,05 ,64042 

üniversite 57 129,5 ,68008 

Toplam 362 132,65 ,61690 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin anne eğitim durumuna göre öğrenmeye yönelik 

sorumluluk ölçeğinden aldıkları toplam değerler ilkokul için 131,6, ortaokul için 134,05, lise için 
134,05 ve üniversite için 129,5 olarak belirlenmiştir. Her eğitim durumu için de öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeyi ‘yüksek düzey’ dir. Analiz sonuçlarına göre anne eğitim durumunun öğrencilerin 
öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya 
çıkmıştır (F= .665 , p> .05). 

Baba eğitim durumunun öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları üzerindeki etkisi 
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Baba eğitim durumu ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye 
yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadıına ilişkin bulgular Tablo 
8 ve Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 8. Baba Eğitim Durumu Öğrencilerin işbirlikli  Öğrenmeye Yönelik Tutumu üzerindeki 
etkisi 

Eğitim Durumu N x ̄ Ss Sd F P 

İlkokul 57 3,4039 ,47110 3 ,152 
 
 

,928 
 
 

Ortaokul 87 3,3946 ,50159 

Lise 133 3,3719 ,51389 

Üniversite 86 3,3530 ,55211 

Toplam 363 3,3779 ,51216 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin baba eğitim durumuna göre işbirlikli öğrenmeye yönelik 

tutum ölçeğinden aldıkları ortalama değerler ilkokul için 3,4, ortaokul için 3,39, lise için 3,37, 
üniversite için 3,35 olarak belirlenmiştir. Her eğitim durumu için de işbirlikli öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeyi ‘orta düzey’dir. Analiz sonuçlarına göre baba eğitim durumunun öğrencilerin 
öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya 
çıkmıştır (F= .152 , p> .05). 

Tablo 9. Baba Eğitim Durumunun Öğrencilerin Öğrenme sorumluluğu üzerindeki etkisi 

Eğitim Durumu N X Ss Sd F P 

İlkokul 57 128,1 ,72493 3 1,462 ,225 

Ortaokul 87 131,6 ,63619 

Lise 133 133 ,52439 

Üniversite 86 135,8 ,64618 

Toplam 363 132,65 ,61673 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin baba eğitim durumuna göre öğrenmeye yönelik 

sorumluluk ölçeğinden aldıkları toplam değerler ilkokul için 128,1, ortaokul için 131,6, lise için 133, 
üniversite için 135,8 olarak belirlenmiştir. Her eğitim durumu için de işbirlikli öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeyi ‘orta düzey’dir. Analiz sonuçlarına göre baba eğitim durumunun öğrencilerin 
öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya 
çıkmıştır (F= 1,452 , p> .05). 

Sosyo-ekonomik durumunun öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları üzerindeki etkisi 

Sosyo-ekonomik durum ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye 
yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bulgular Tablo 
10 ve Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 10. Aile Gelir Durumunun Öğrencilerin İşbirlikli  Öğrenmeye Yönelik Tutumu üzerindeki 
etkisi 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre işbirlikli öğrenmeye 

yönelik tutum ölçeğinden aldıkları ortalama değerler 0-2500 Tl aralığında 3,38, 2500-5000 Tl 
aralığında 3,4 olrak, 5000-7500 Tl aralığında ise 3,30 olarak belirlenmiştir. Bütün sosyo-ekonomik 
durumlar için işbirlikli öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyi ‘orta düzey’ olarak belirlenmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre öğrencikerin sosyo-ekonomik durumu onların öğrenmeye yönelik 
sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır (F= .1,035 , p> .05). 

Aile gelir durumu N x ̄ Ss Sd F p 

0-2500 120 3,3836 ,44471 2 1,035 ,356 

2500-5000 169 3,4081 ,53548 

5000-7500 72 3,3046 ,56125 

Toplam 361 3,3793 ,51266 
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Tablo 11. Aile Gelir Durumunun Öğrencilerin Öğrenme sorumluluğu üzerindeki etkisi 

Aile 
Gelir 
Durumu 

N x ̄ X Ss S
d 

F p 

0-2500 12
0 

3,846
5 

134,
4 

,6078
4 

2 ,85
4 

,42
6 

2500-
5000 

16
9 

3,784
3 

132,
3 

,6154
0 

5000-
7500 

72 3,728
7 

130,
2 

,6431
7 

Topla
m 

36
1 

3,793
9 

132,
6 

,6182
8 

 
Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre öğrenmeye yönelik 

sorumluluk ölçeğinden aldıkları toplam değerler 0-2500 Tl aralığında 134,4, 2500-5000 Tl aralığında 
132,3 olarak, 5000-7500 Tl aralığında ise 130,2 olarak belirlenmiştir. Bütün sosyo-ekonomik 
durumlar için öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyi ‘yüksek düzey’ olarak belirlenmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu onların öğrenmeye yönelik sorumluluk 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır (F= ,854 , p> .05). 

Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikli öğrenme tutumları arasındaki ilişki 
Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumlulukları ile işbirlikli öğrenme tutumları 

arasındaki ilişkiye dair bulgular Tablo 12’de gösterilmiştir. 
Tablo 12. Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutumları ile öğrenme sorumlulukları 

arasındaki ilişki 

    İşbirlikli 
Öğrenme 

Öğrenme 
Sorumluluğu 

İşbirlikli öğrenme Pearson 
Correlation 

1 ,324** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 363 363 
Öğrenme 

sorumluluğu 
Pearson 

Correlation 
,324** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 363 363 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyi ile işbirlikçi öğrenme 

tutumları arasındaki korelasyon .33 olarak belirlenmiştir.  Bu durum bu iki değişken arasında orta 
düzeyde anlamlı (p< .001) bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. 

  
Tartışma ve Öneriler 

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları ile öğrenmeye yönelik sorumluluk 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumlarını belirlemek amacıyla Kiper (2016) 
tarafından geliştirilen “İşbirlikli Öğrenme Tutum Ölçeği” , öğrenmeye yönelik sorumluluk 
düzeylerini belirlemek amacıyla ise Yakar ve Saracoğlu (2017) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye 
Yönelik Sorumluluk Ölçeği ” kullanılmıştır. Bu iki ölçeğin haricinde öğrencilerin işbirlikli öğrenme 
tutumları ile öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri üzerinde farklılık oluşturabileceği düşünülen 
demografik bilgileri (cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum) 
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçları şu şekildedir: 

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin işbirlikli öğrenme tutumları orta düzeyde çıkmıştır. İşbirlikli 
öğrenme eğitim ortamında olumlu bir atmosferin oluşmasına katkı sağlar (Açıkgöz, 2003). Fakat 
yapılan bazı çalışmalarda bu durumun tam tersi yönündeki bulgulara da rastlanmıştır. Örneğin 
Tatar ve Oktay (2007)’ın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre işbirlikli öğrenme yönteminin sınıfta 
rekabet ortamı oluşturduğu ve bu durumun başarıyı olumsuz etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Yapılan bu çalışmada da öğrencilerin tutumlarının en yüksek olduğu maddenin “Fikirlerimi ve ders 
malzemelerimi diğer öğrencilerle asla paylaşmam.” olarak belirlenmesi çalışmanın sonuçlarının 
Tatar Ve Oktay (2007)’ın çalışmasındaki bulgularla gerekçelendirilebilmesini mümkün kılar.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluk duygusu yüksek düzeyde 
çıkmıştır. Buna benzer bir çalışma Çam ve Ünal Oruç (2014) tarafından yapılmıştır. Çam ve Ünal 
Oruç öğretmenlerin öğrenme sorumluluğu ve güç dengesi hakkındaki görüşlerini incelemiştir. 
Yapılan bu çalışmada öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları yüksek düzeyde belirlenirken, 
Çam ve Ünal Oruç’un yaptığı çalışmada öğretmenlerin öğrenme sorumluluğu ve güç dengesine 
ilişkin görüşlerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler sınıf mevcudunun çok kalabalık 
olduğunu ve müfredatta yer alan konuların yoğunluğundan dolayı öğrencileri eğitimin merkezine 
alamadıklarını ve güç dengesinin sağlanamadığını belirtmişlerdir. Her iki çalışmanın sonuçları 
birlikte değerlendirildiğinde, sınıf mevcudunun ve müfredatın yoğunluğundan kaynaklanan dış 
yönetimsel faktörlerin yetersizliği, öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarını bireysel 
zorunluluk haline getirdiği ihtimalini mümkün kılar.  

Araştırmanın bulgularına göre cinsiyet değişkeninin öğrencilerin hem işbirlikli öğrenme 
tutumları hem de öğrenmeye yönelik sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
ortaya çıkmıştır. Özkal (2000)’ın ilköğretim 5. sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada da 
işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik başarıları üzerinde cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Bu noktada her iki araştırmada da benzer 
sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir. Literatür taraması yapıldığında cinsiyet değişkeninin işbirlikli 
öğrenme üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu ve oluşturmadığı çalışmalara rastlanmaktadır 
(Bilgin ve Karaduman, 2005; Bilgin ve Geban, 2004; Bakır ve Mete, 2014). Yeşil (2013)’in 
öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini belirlemek amacıyla ortaöğretim 
öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada cinsiyet değişkeninin öğrenme sorumluluğu üzerinde 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışmada kız öğrencilerin öğrenme 
sorumluluğunu erkek öğrencilere göre daha iyi düzeyde yerine getirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Sosyoekonomik durumun öğrencilerin işbirlikli öğrenme tutumları ve öğrenmeye yönelik 
sorumlulukları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı çalışmanın bulguları arasında yer 
almaktadır. Bakır ve Mete (2014)’nin yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Bakır ve Mete (2014)’nin yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ile 
işbirlikli öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur. Öğrenme 
sorumluluğu üzerine yapılan bir diğer çalışma ise Gömleksiz, Kılınç ve Cüro (2011) tarafından 
çalışma kitaplarında bulunan etkinliklerin öğrencilerin öğrenme sorumlulukları üzerindeki etkisini 
öğretmenlerin görüşlerine göre incelemeyi amaçlayan çalışmadır. Bu çalışmanın sonucuna göre 
daha yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin bulunduğu okullarda görev yapan 
öğretmenler, nispeten daha düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin bulunduğu okullarda 
görev yapan öğretmenlere göre öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinin daha 
yüksek olduğunu belirtmiştir.  
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Eğitim Sürecinde Okul Servis Hizmetlerine İlişkin Okul 

Servis Şoförlerinin Görüşleri 

Halük Ünsal1 65 

 

School service drivers’ opinions about school transportation services in education 

process  

Halük ÜNSAL 

 

Abstract 

The education system consists of several sub-systems that affect each other to create good 
people, good citizens and a professional person. In addition to the basic elements such as students, 
teachers, administrators, parents, education programs, supervisors, there are some elements such 
as civil servants, servants, security guards, canteens and catering staff, service drivers who 
complete this system. In this context, it is expected that determining the status of school service 
drivers in the education system will be important. 

The aim of this study is to evaluate the opinions of school service drivers about school services 
as a complementary element of the educational process. This study is a qualitative research. Here, 
the interview method was interviewed with sufficient number of school service drivers and 
detailed information was collected. In this research, appropriate sampling technique was used 
from random sampling methods. The study was attended by 10 willing and voluntary school drivers 
who provide primary school services in Ankara. Interview technique was used in the research. The 
interviews were conducted with the semi-structured interview form developed by the researcher. 
Content analysis was conducted through the basic stages. The main categories of analysis are 
created as; day, task / responsibility, purpose, behavior, communication, interaction, problem and 
general format. It was also created in subcategories. 

The findings of the main category of the study are described as follows. For the “day”  
category of school service drivers, Ş3's comments are as follows: pre-start and heat the car. I do 
three school services between 07: 00-09: 30. Each of them takes average 20 min. time. In the 
afternoon between 14: 00-18: 30, I take the students back to their homes. In addition, the opinion 
of Ş9; It starts at 07:00 in the morning and ends at 19:30 in the evening. I come 15-20 minutes early 
and check and run the car. An approximate service time is between  45-50 min. We communicate 
with the parents of our students and the students we carry. We are with them in time while 
collecting the students. Our main aim is to provide a healthy go and return from school to their 
families (Ş9). explain. Besides, Ş1 is also a school service driver and he says “ I am providing 
transportation services between 06: 45-09: 20 hours. In the afternoon, I monitor whether the 
vehicles go to school and follow the regulations of the vehicles. For this reason, I am constantly in 
dialogue with all the parents in the school. I have a great responsibility in the field of 
transportation. (Ş1). states his opinion. 

 
School service drivers participating in the research generally start in the early hours of the 

day (07: 00-07: 30). School service times are different but lasts approximately two hours (09: 00-
09: 30) in the morning. It is understood that after lunch hours, it starts from 14:00 and continues 
until 18:30. School service drivers are in constant communication with those concerned. In 
addition, school service drivers can be said to be in a busy work until the service is completed. In 
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addition, this finding indicates that school service drivers are very busy and have many 
responsibilities during school service hours; It can be said that students should take into 
consideration both the school and the student and the teachers between the school and the home. 

 
At the end of the research, more than half of the service drivers who provide school service 

stated that their aim was to have good economic conditions, and about one third stated that they 
intended to provide a happy and peaceful transportation service. Most school service drivers face 
many problems such as while getting on, getting off and waiting, mechanical problems related to 
the vehicle, priority in traffic, waiting and disrespect. School service drivers have suggestions as; 
they want to be given priority to traffic to school service vehicles, informing the parents with 
informative meetings which should be organized, valued, educated, tolerant and well-intentioned. 
It is advisable to conduct the meetings in the beginning and end of the school terms on this subject 
and also the meetings with the students, managers, teachers and parents who are the other 
elements of this process. 

Keywords:  school car/bus service, school service drivers, school service drivers opinions 
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Eğitim, Sağlık ve Bankacılık Sektörlerinde Çalışan 

Kadınların İş Doyumlarının Karşılaştırılması 

Sevda Kır Çelik 66, Songül ALTINIŞIK67 

 

Öz 

Araştırmanın amacı, kadın öğretmenlerin iş doyumlarının hemşire ve bankacı kadınların 

iş doyumlarıyla karşılaştırılmasıdır. Araştırmada, iş doyumunun dört boyutu (gelişme ve 

yükselme olanakları, iş arkadaşları, ücret ve çalışma koşulları, işin kendisi) ele alınarak 

meslekler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada betimsel araştırma modeli, survey 

yöntemi (alan taraması) kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamına eğitim, sağlık ve bankacılık 

sektörleri girdiğinden örneklemi tabakalı örneklemdir. Araştırmanın evreni Ankara ili Çankaya 

ve Altındağ ilçelerinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan kadın 

öğretmenler, üç kamu bankasına ait şubelerdeki kadın bankacılar ve devlet hastanelerinde 

çalışan kadın hemşirelerden oluşmaktadır.  Örneklem seçimi rastgele ve basit tesadüfi örneklem 

yöntemiyle yapılmıştır. Örnekleme girecek öğretmen, hemşire ve bankacıların sayısı evren 

içindeki oranları dikkate alınarak belirlenmiştir. 5’li Likert ölçeğine göre kişisel değişkenlerden 

ve iş doyum ölçeğinden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketler SPSS programında analiz 

edilmiştir. Veriler, Anova tek yönlü varyans analizi, tukey testi ve Mann-Whitney U testi ile 

analiz edilmiştir. Kadın öğretmenler, hemşireler ve bankacıların iş doyum düzeyleri arasında 

büyük bir farklılık bulunmamıştır. Sonuçlara göre iş doyum düzeyi en düşük grup hemşirelerdir 

(3.35).  Bankacı kadınlar (3.57) ikinci sırada yer almaktadır. Öğretmenler 3.59 oranla iş doyum 

düzeyi en yüksek gruptur. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle adil bir görevde 

yükselme sisteminin oluşturulması, işin gerektirdiği tatminkâr bir ücret verilmesi, rahat ve huzur 

içinde çalışabilecekleri fiziksel koşulların sağlanması gibi bazı öneriler sunulmuştur. Ayrıca, bu 

meslek gruplarının toplum nazarında itibarını ve saygınlığını zedeleyecek durumların 

oluşmasına fırsat verilmemeli, çalışanların iş doyumunu artırmaya yönelik politika ve 

uygulamalar geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, kadın, öğretmen, hemşire, bankacı 

Abstract 

 The aim of this survey is to compare job satisfaction of women teachers with 

women who are nurse and banker. Comparisons among jobs were made by dealing four sub-

dimensions of job satisfaction which are development and promotion opportunities, colleague 

satisfaction, salary and physical environment satisfaction, job itself. In this study, descriptive 

research model and survey method were used. Since the education, health and banking sectors 

were included in the study, the sample was stratified. The population of the research consists of 

female teachers working in primary and secondary schools in Çankaya and Altındağ districts of 

Ankara, female bankers in three public bank branches and female nurses working in public 

hospitals. Sample selection was made by random and simple random sampling method. The 

number of teachers, nurses and bankers to be included in the sample was determined by 

considering their proportions in the population. A questionnaire consisting of personal variables 

and job satisfaction scale was prepared according to the 5-point Likert scale. The questionnaires 

were analyzed in SPSS program. Data were analyzed by Anova one-way analysis of variance, 

tukey test and Mann-Whitney U test. There was no significant difference between job 
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satisfaction levels of female teachers, nurses and bankers. According to the results, nurses have 

the lowest job satisfaction level (3.35). Banker women (3.57) are in second place. Teachers have 

the highest job satisfaction level (3.59). Based on the findings obtained in the study, some 

suggestions were given such as establishing a system of promotion in a fair position, providing 

a satisfactory wage required by the job, and providing the physical conditions in which they can 

work comfortably and peacefully. In addition, it should not be given the opportunity to create 

situations that would damage the reputation and dignity of these occupational groups in the 

society, and policies and practices should be developed to increase the job satisfaction of the 

employees. 

Keywords: Job satisfaction, woman, teacher, nurse, banker 

Giriş 

İnsanlar var olduğundan beri yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli faaliyetlerde 

bulunmuşlardır. İlk çağlarda bu faaliyetler avcılık ve toplayıcılıkla sınırlı kalmıştır. Erkekler 

avcılıkla uğraşırken kadınlar toplayıcılıkla uğraşarak yaşamın devamı için gerekli olan 

ihtiyaçlarını beraber karşılamaya çalışmışlardır. Tarım toplumuna geçişle birlikte kadınlar tarım 

toplumunun vazgeçilmez işçileri haline gelmiştir. Bu durum günümüzde de hala böyle devam 

etmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar kadın hem evin içinde hem evin dışında çalışmaktadır 

(Koca, 2012). 

Toplumların sanayileşmesiyle birlikte, erkekler gelir getirici işlerde çalışmaya 

başlamışlardır. Kadınların çalışma alanı ev işleri ve çocuk bakımıyla sınırlandırılmıştır. I. 

Dünya savaşı sırasında kadınlar koşullar gereği çalışmak zorunda kalmışlardır. Erkekler savaşa 

gidince iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve erkeklerden boşalan alanı kadınlar doldurmaya 

çalışmıştır. Savaş bitince ev kadınlığı ve çocuk bakımı ile sınırlanan hayatlarına geri 

dönmüşlerdir (Mardin, 2000). 1929 ekonomik buhranı sırasında da ilk önce kadınlar işten 

çıkarılmıştır. II. Dünya savaşı sırasında ise kadınlar tekrar “yedek işgücü” olarak devreye 

girmiştir (Çitçi, 1982). 1940’lardan sonra dünyadaki ekonomik, demografik, sosyal, siyasi 

gelişmeler neticesinde kadınlar iş dünyasında yer almaya başlamışlar ve zamanla çalışan kadın 

sayısı artmıştır, fakat kadınların istihdamında her zaman cinsiyetçi iş bölümü karşımıza 

çıkmaktadır (Vendrik, 2003; Eyüboğlu, Özar &Tanrıöver, 2000). 2000’li yıllara kadar dünyada 

kadın istihdamındaki oranlar ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak sürekli iniş çıkışlar 

göstermiştir.  

Türkiye’de kadınların iş hayatına girişi Balkan Savaşı dönemine rastlamaktadır. 

Erkeklerin çoğu savaşa gittiğinden iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve kadınlar bir zorunluluk 

sonucu iş hayatına katılmışlardır (Mardin, 2000). Köyden kente göçle beraber 1950’lerden 

itibaren kadınlar iş hayatında yer almaya başlamışlardır. Kırsalda yaşarken, kadınların büyük 

bir kısmı tarımda çalışırken şehre göçle beraber kadınlar tarım dışındaki farklı sektörlerde de 

istihdam olanağı bulmuşlardır (Berber & Eser, 2008). Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye’de kadın istihdam oranları yıllar içerisinde ekonomik krizlere, sosyal ve siyasi 

gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafik çizmiştir.  

Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen istihdam içerisindeki 

oranları, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri nüfuslarıyla paralellik 

göstermemektedir. Kadınların iş gücüne ve toplumsal hayata katılımının artması sürdürülebilir 

kalkınma açısından önem arz etmektedir. Kadınların iş gücüne dahil olmaları başta kendileri 

olmak üzere, aileleri ve toplum açısından çok önemlidir. Kadınların istihdam oranı, bir ülkenin 

refah ve kalkınmışlık göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Fakat kadınların 

çalışmaları kadar, hangi statüde ve pozisyonda çalıştıkları da mühimdir (Toksöz, 2006). 
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Hem dünyadaki hem de Türkiye’deki istatistiklere bakıldığında kadınların iş gücüne 

katılım oranı erkeklere göre çok düşüktür. Kadınların istihdam oranının düşük olmasında 

kadınların toplumsal rollerinin fazlalığı, vasıflı çalışan olmamaları ya da vasıflı olarak 

değerlendirilmemeleri, cinsiyetçi yaklaşımlar, eşit ücret verilmemesi gibi sebepler yer 

almaktadır (Uşen & Delen, 2011). 

Kadınlara ya eğitim hakkı hiç verilmemiş ya da çok sınırlı düzeyde verilmiştir. 

Böylelikle kadınların vasıflı işlerde çalışmasının önüne geçilmiştir. İş piyasası kadınları “yedek 

iş gücü” olarak görmüştür. Kadınlar tarım dışında bir alanda istihdam edilecekse genellikle 

düşük gelirli, kariyer imkânının olmadığı, vasıfsız işlerde istihdam edilmişlerdir. Kadınların 

emeğine değer verilmemiş, işin gerektirdiği ücret verilmemiş, meslek edinmelerine olanak 

tanınmamış, çalışan bireyler olarak hak ettikleri saygıyı görmemişlerdir. Ev dışında ücret 

karşılığı çalışan kadınlar sadece eve ek gelir getiren işçiler olarak görülmüşlerdir (Koray & 

Demirbilek, 1999).  

Çalışan kadınlarla ilgili verilere TÜİK raporları kanalıyla ulaşılabilmektedir.  2012 

yılında kadınların iş gücüne katılım oranı %29.5 iken genel istihdam içinde kadın çalışanların 

oranı %26.3 (TÜİK, 2013). Farklı sektörlerde çalışan kadınların oranı incelendiğinde en fazla 

kadının yer aldığı sektörlerin tarım (%41.7) ve hizmet (%43.7) sektörleri olduğu görülmektedir 

(KSGM, 20112). TEPAV izleme bülteninde kadınların eğitim, sağlık hizmetleri ve veterinerlik 

hizmetlerinde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir (TEPAV, 2012). 2017 hane halkı verilerine göre 

kadınların istihdam oranı %28’dir (TÜİK, 2018). 

Kamuda kadınların en fazla yer aldığı alanlar sağlık, eğitim-öğretim ve bankacılıktır. 

Bu alanlarda çalışan kadınların sayısı da her geçen gün artmaktadır (Gelegen, 2001). Eğitimli 

kadınların birçoğu kamu kesiminde çalışmaktadır ancak yine de yönetici pozisyonunda 

çalışanların sayısı azdır. Devlet Personel Başkanlığı’nın Aralık 2018 kamu personel 

istatistiklerine göre kadın çalışanların oranı %38.8 (Devlet Personel Başkanlığı, 2018).  

Kadınların, en fazla tercih ettiği bu üç meslek birtakım nitelikler gerektirmektedir.  

Ülkemizde ve dünyada tarihsel süreç içerisinde kadınların en fazla tercih ettiği mesleklerin 

başında öğretmenlik gelmektedir. Kadınların kamu sektöründe görev yaptığı meslekler arasında 

da öğretmenlik ilk sırada yer almaktadır (Tan, 1996). Öğretmenlik mesleğinde, işin nitelikleri 

kadar bu işi yapacak kişilerin karakter ve kişilikleri de önemlidir. Öğretmenlik yapacak kişilerin 

sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, insan sevgisi olan, değişime ve gelişime açık insanlar olması 

gereklidir. Bu sebeple, herkes öğretmenlik yapamaz, öğretmenlik sağlıklı bir kişilik ve karakter 

mesleğidir (Kızmaz, 2012). Hemşirelik mesleği özveri ve sabır isteyen, zor çalışma koşulları 

olan mesleklerdendir. Hemşireler, hastaların tedavi sürecinin her aşamasında yer alan ve hasta 

yakınlarıyla ilgilenen, 24 saate kadar varan nöbet süreleri ve uzun çalışma saatleriyle ağır bir 

mesleği icra eden kişilerdir. Son yıllarda hızla gelişen bankacılık sektöründe yer alan veriler de 

kadınların en fazla tercih ettiği diğer bir mesleğin de bankacılık olduğunu işaret etmektedir. Bu 

üç meslek arasında en fazla kariyer olanağı sunan meslek bankacılıktır. Belli bir bilgi birikimi 

ve donanım gerektiren, uzun çalışma saatleri olan, rekabetin yoğun olduğu bir meslektir. Ancak, 

ağır çalışma koşullarına rağmen birçok meslekle kıyaslandığında daha iyi bir gelir sağlaması ve 

yükselme olanaklarının fazla olmasından hem kadınların hem erkeklerin tercih ettiği meslekler 

arasındadır (Taşbaş, 2009). 

İstatistikler, eğitim oranı arttıkça istihdama katılma oranlarının da arttığını 

göstermektedir. Bu durum kadınların istihdamı için de geçerlidir. Eğitimli kadınların kamuda 

sektöründe en fazla yer aldığı üç alan eğitim, sağlık ve bankacılıktır. Millî Eğitim Bakanlığı 

2011-2012 Eğitim-Öğretim istatistiklerine göre Türkiye genelinde görev yapan öğretmenlerin 

% 50.55’i kadınlardan oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nın 2012 

yılına ait verilerine göre sağlık personelinin %18.7’sini oluşturan hemşirelerin cinsiyete dair 
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dağılımına ilişkin bir veri paylaşmamakla birlikte hemşirelerin büyük çoğunluğunun kadın 

olduğu bilinmektedir. Urhan ve Etiler (2011) çalışmalarında hemşirelerin %90’dan fazlasının 

kadın olduğuna işaret etmektedir. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2012 yılında banka 

çalışanlarının %50.1’ini kadınlar oluşturmaktadır. 2018 verilerine göre ise devlet okullarında 

çalışan öğretmenlerin % 58.23, kamu bankalarında çalışan bankacıların % 51’i kadındır. Sağlık 

Bakanlığı’nın yayınladığı en son rapora göre ise hemşireler sağlık personelinin %18.04’ünü 

oluşturmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2017). Araştırmanın yapıldığı 2012-2014 yıllarında bu 

sektörde çalışan kadınların oranlarıyla en güncel verilerde sunulan oranlar arasında önemli bir 

farklılık bulunmamaktadır. Bu durum, araştırmayı güncel kılmaktadır. 

Çalışanların yaptıkları iş, hayatlarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çalışanların 

işlerine karşı duygu ve düşüncelerinin olumlu yönde olması işlerine yönelik motivasyonlarını 

artırmaktadır. Çalışanlar işlerinden memnun olursa hem kendileri mutlu olur hem de çalıştığı 

örgütteki verimleri artmaktadır. Bu nedenle, çalışanların işlerinden memnun olmaları hem 

kendileri hem de çalıştıkları örgüt açısından öneme sahiptir (Telman & Ünsal, 2004). 

Araştırmanın kuramsal çerçevesi iş doyumu üzerine kurulmuştur. Literatürde iş 

doyumuyla ilgili çok sayıda tanımlama bulunmaktadır. Luthans (1992) iş doyumunu, bir kişinin 

işine yönelik genel tutumu olarak tanımlanmaktadır Çalışan, bütün bilgi ve duygularının 

neticesinde çalıştığı örgüte karşı bir tutum sergilemektedir. İş doyumu, çalışanın fiziksel ve 

zihinsel olarak iyi durumda olmasıdır (Oshagbemi, 2000). İş doyumunu etkileyen birçok faktör 

ve boyut bulunmaktadır. Araştırmanın kapsamı doğrultusunda iş doyumu boyutları genel olarak 

bireysel ve örgütsel faktörler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır (Spector, 1997). 

Bireysel faktörler, bir kişinin doğuştan sahip olduğu yaş, cinsiyet, zeka gibi özellikler 

ile yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerle ilgili olan eğitim, meslek, statü, mesleki kıdem ve 

medeni durum gibi özelliklerden oluşmaktadır (Ataklı, Dikmentaş & Altınışık, 2004).  İş 

doyumuyla ilgili yapılan birçok araştırmada bireysel faktörlerle iş doyum düzeyi arasında bir 

ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmaların bazılarında iş doyumuyla bireysel faktörler 

arasında bir ilişki bulunurken bazılarında bu faktörlerin iş doyumuna etki etmediği görülmüştür. 

Örgütsel faktörlerle ilgili çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Smith, Kendall ve Hulin (1969) 

örgütsel faktörleri işin kendisi, ücret, yükselme olanakları, denetim ve iş arkadaşları olmak üzere 

beş boyutta ele almıştır.  

İş doyumu kuramları, güdülenme kavramı ekseninde oluşmuştur. İş doyumu 

kuramlarıyla ilgili karşımıza ilk çıkan isimler Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom’dur. İş 

doyumu kuramları genel olarak iki temel başlık altında, kapsam kuramları ve süreç kuramları 

olarak incelenmektedir. Kapsam kuramlarından bazıları; ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ve çift 

etmen (faktör) kuramı, başarı ihtiyacı teorisi ve ERG kuramıdır. Bu kuramların temeli kişilerin 

ihtiyaçlarına dayanır ve nelerin bu ihtiyaçları karşıladığı kuramların içeriğini oluşturur (Akkuş, 

2010). Kapsam kuramları motivasyonu bir süreç olarak ele alır, motivasyonu oluşturan 

faktörleri ve birbiriyle olan etkileşimlerini incelemektedir (Eroğlu, 2006).   

İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı Abraham Maslow tarafından geliştirilmiştir. İnsanların 

ihtiyaçlarını bir önem sırasına koyarak bir hiyerarşi içinde ele almıştır. İhtiyaçların önem sıraları 

ve dereceleri farklıdır ve ihtiyaçlar giderildiği ölçüde doyum yaşanır (Koçel, 2001). Çift etmen 

kuramı, Frederick Herzberg tarafından geliştirilmiştir. Herzberg de Maslow gibi motivasyonun 

temeline bireylerin ihtiyaçlarını koymaktadır. Bu kuram Herzberg ve arkadaşlarının 200 

mühendis ve muhasebeciden oluşan bir grupla yaptığı çalışma üzerine temellendirilmiştir. 

Çalıştıkları sürede kendilerini iyi ve kötü hissettikleri zamanları, bu duyguların neler olduğunu 

anlatmaları istenmiştir. Alınan cevaplardan iş doyumunun iki boyutu ortaya çıkmıştır ancak çift 

etmen kuramı, işle ilgili faktörlerin iş doyumuna olan etkisini incelemiştir (Moorhead & Griffin, 

1986). Herzberg, insanları tatmin ve tatminsiz eden faktörlerin olduğu sonucuna varmıştır. 
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Çalışma ortamında kişiyi tatmin eden faktörler, ‘‘motive edici faktörler’’ tatminsiz eden 

faktörler ise ‘‘hijyen faktörler’’ olarak adlandırılmıştır (Baysal & Tekarslan, 1987). 

Clayton Alderfer ERG kuramını geliştirmiştir. Kuram, existence, relatedness ve growth 

kelimelerinin baş harfleri kullanılarak ERG olarak adlandırılmıştır. Bu kurama göre ihtiyaçlar 

üç gruba ayrılır; var olma (existence), aidiyet (relatedness), gelişme (growth). Alderfer de daha 

önceki kuramlarda olduğu gibi ihtiyaçları hiyerarşik bir yapı içinde ele almıştır (Eren, 2004). 

David McClelland, güdüleri puanlayarak insanların kişiliğiyle ilgili bilgi edinmeye çalışmıştır. 

McClelland, Morgan ve Murray Thematic Apperception Test (TAT- Tematik Algılama Testi) 

geliştirmiştir. Bu test, kısaca başarılı olma, güç ve ilişki kurma motivasyonlarını ölçmeye yarar. 

Yapılan çalışmalar sonucunda McClelland bireyleri başarma ihtiyacıyla doğanlar, ilişki kurma 

ihtiyacı olanlar ve güç kazanmaya ihtiyaç duyanlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Can, Akgün 

& Kavuncubaşı, 1998). 

Süreç kuramlarının mantığı da güdülenmenin işte nasıl gerçekleştiğine dayanır. Süreç 

kuramları; ümit (beklenti) kuramı, eşitlik kuramı, amaç kuramı, davranışsal şartlandırma 

kuramıdır. Süreç kuramları, iş yerindeki öğrenilmiş davranışların, çalışanların algılarının, 

tutumlarının, amaçlarının ve tepkilerinin iş doyumuna olan etkisini inceler (Can, 2005). Süreç 

kuramlarına eşitlik kuramı, amaç kuramı ve davranışsal şartlandırma kuramı örnek verilebilir. 

Beklenti kuramı Victor Vroom tarafından geliştirilmiştir. Wroom, kişilerin sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasına vurgu yapmıştır ve her bireyin sosyal ihtiyaçlarının farklı olduğunu ifade 

etmiştir. Bu teori üç temel kavrama dayanmaktadır (Okpara & diğerleri, 2005). Bu kavramlar 

değerlilik, beklenti ve araçsallıktır. Denklik kuramı Adams tarafından geliştirilmiştir.  Aynı 

düzeyde ve aynı koşullarda çalışan bireyler sürekli bir karşılaştırma içindedirler. Çalışanlar, 

kendisiyle aynı seviyede olan diğer çalışanların aldıkları ücretin, sağlanan olanakların eşit ve 

adil olup olmadığına bakarlar. Eğer bir eşitlik söz konusuysa, durum iş doyumu yaratır ama bir 

eşitsizlik varsa bu da doyumsuzluğa sebep olur (Okpara & diğerleri, 2005). Amaç saptama 

kuramı Edvin A. Locke ve Gary P. Latham tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre, insanların 

belirli amaçları vardır ve bu amaçlarına ulaşmak kendileri için ödül olur. Dolayısıyla ödüle 

ulaşmak, yani amaçlarını gerçekleştirmek için güdülenirler. Yüksek amaçları olan kişiler daha 

fazla çalışır ve daha iyi performans gösterirler. Amaca ulaşma iş doyumu sağlarken, amaca 

ulaşamama bireyleri doyumsuzluğa götürür (Koçel, 2001).       

Literatür taraması yapıldığında farklı mesleklerin iş doyumlarını incelemek üzere 

yapılmış gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, hemşirelerin ve bankacıların iş doyumlarıyla ilgili araştırmalar da yapılmıştır. 

Bu mesleklerdeki kadın çalışanların iş doyumuyla ilgili yapılmış bir araştırmaya yurt içinde 

rastlanmamıştır.  Yurt dışında ise Pakistan’da kamu ve özel sektörde çalışan kadın 

öğretmenlerin iş doyumuyla ilgili Naila Amjad ve Shazia Qasim’ın yaptığı araştırma (Amjad & 

Qasim, 2013) ve Bangladeş’teki ilkokullarda görev yapan kadın öğretmenlerin iş doyumuyla 

ilgili yaptığı araştırma bulunmaktadır (Tasnim, 2006). Fakat üç mesleğin iş doyum düzeylerinin 

karşılaştırıldığı bir araştırma bulunmamaktadır. 

Amacı ve kapsamı doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi “Kadın öğretmenlerin 

iş doyumları ile kadın hemşire ve bankacıların iş doyum düzeyleri farklılık göstermekte midir?” 

olarak belirlenmiştir. Problem cümlesinden hareketle araştırmanın alt problemleri şöyle 

sıralanmaktadır: 

Çalışanların yaptıkları iş, hayatlarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çalışanların 

işlerine karşı duygu ve düşüncelerinin olumlu yönde olması işlerine yönelik motivasyonlarını 

artırmaktadır. Çalışanlar işlerinden memnun olursa hem kendileri mutlu olur hem de çalıştığı 

örgütteki verimleri artmaktadır. Bu nedenle, çalışanların işlerinden memnun olmaları hem 

kendileri hem de çalıştıkları örgüt açısından öneme sahiptir (Telman & Ünsal, 2004). 
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Araştırmanın kuramsal çerçevesi iş doyumu üzerine kurulmuştur. Literatürde iş 

doyumuyla ilgili çok sayıda tanımlama bulunmaktadır. Luthans (1992) iş doyumunu, bir kişinin 

işine yönelik genel tutumu olarak tanımlanmaktadır Çalışan, bütün bilgi ve duygularının 

neticesinde çalıştığı örgüte karşı bir tutum sergilemektedir. İş doyumu, çalışanın fiziksel ve 

zihinsel olarak iyi durumda olmasıdır (Oshagbemi, 2000). İş doyumunu etkileyen birçok faktör 

ve boyut bulunmaktadır. Araştırmanın kapsamı doğrultusunda iş doyumu boyutları genel olarak 

bireysel ve örgütsel faktörler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır (Spector, 1997). 

Bireysel faktörler, bir kişinin doğuştan sahip olduğu yaş, cinsiyet, zeka gibi özellikler 

ile yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerle ilgili olan eğitim, meslek, statü, mesleki kıdem ve 

medeni durum gibi özelliklerden oluşmaktadır (Ataklı, Dikmentaş & Altınışık, 2004).  İş 

doyumuyla ilgili yapılan birçok araştırmanda bireysel faktörlerle iş doyum düzeyi arasında bir 

ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmaların bazılarında iş doyumuyla bireysel faktörler 

arasında bir ilişki bulunurken bazılarında bu faktörlerin iş doyumuna etki etmediği görülmüştür. 

Örgütsel faktörlerle ilgili çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Smith, Kendall ve Hulin 

(1969) örgütsel faktörleri işin kendisi, ücret, yükselme olanakları, denetim ve iş arkadaşları 

olmak üzere beş boyutta ele almıştır.  

İş doyumu kuramları, güdülenme kavramı ekseninde oluşmuştur. İş doyumu 

kuramlarıyla ilgili karşımıza ilk çıkan isimler Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom’dur.  

İş doyumu kuramları genel olarak iki temel başlık altında, kapsam kuramları ve süreç 

kuramları olarak incelenmektedir. Kapsam kuramlarından bazıları; ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı 

ve çift etmen (faktör) kuramı, başarı ihtiyacı teorisi ve ERG kuramıdır. Bu kuramların temeli 

kişilerin ihtiyaçlarına dayanır ve nelerin bu ihtiyaçları karşıladığı kuramların içeriğini oluşturur 

(Akkuş, 2010). Kapsam kuramları motivasyonu bir süreç olarak ele alır, motivasyonu oluşturan 

faktörleri ve birbiriyle olan etkileşimlerini incelemektedir (Eroğlu, 2006).   

İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı Abraham Maslow tarafından geliştirilmiştir. İnsanların 

ihtiyaçlarını bir önem sırasına koyarak bir hiyerarşi içinde ele almıştır. İhtiyaçların önem sıraları 

ve dereceleri farklıdır ve ihtiyaçlar giderildiği ölçüde doyum yaşanır (Koçel, 2001). Çift etmen 

kuramı, Frederick Herzberg tarafından geliştirilmiştir. Herzberg de Maslow gibi motivasyonun 

temeline bireylerin ihtiyaçlarını koymaktadır. Bu kuram Herzberg ve arkadaşlarının 200 

mühendis ve muhasebeciden oluşan bir grupla yaptığı çalışma üzerine temellendirilmiştir. 

Çalıştıkları sürede kendilerini iyi ve kötü hissettikleri zamanları, bu duyguların neler olduğunu 

anlatmaları istenmiştir. Alınan cevaplardan iş doyumunun iki boyutu ortaya çıkmıştır ancak çift 

etmen kuramı, işle ilgili faktörlerin iş doyumuna olan etkisini incelemiştir (Moorhead & Griffin, 

1986). Herzberg, insanları tatmin ve tatminsiz eden faktörlerin olduğu sonucuna varmıştır. 

Çalışma ortamında kişiyi tatmin eden faktörler, ‘‘motive edici faktörler’’ tatminsiz eden 

faktörler ise ‘‘hijyen faktörler’’ olarak adlandırılmıştır (Baysal & Tekarslan, 1987). 

Clayton Alderfer ERG kuramını geliştirmiştir. Kuram, existence, relatedness ve growth 

kelimelerinin baş harfleri kullanılarak ERG olarak adlandırılmıştır. Bu kurama göre ihtiyaçlar 

üç gruba ayrılır; var olma (existence), aidiyet (relatedness), gelişme (growth). Alderfer de daha 

önceki kuramlarda olduğu gibi ihtiyaçları hiyerarşik bir yapı içinde ele almıştır (Eren, 2004). 

David McClelland, güdüleri puanlayarak insanların kişiliğiyle ilgili bilgi edinmeye çalışmıştır. 

McClelland, Morgan ve Murray Thematic Apperception Test (TAT- Tematik Algılama Testi) 

geliştirmiştir. Bu test, kısaca başarılı olma, güç ve ilişki kurma motivasyonlarını ölçmeye yarar. 

Yapılan çalışmalar sonucunda McClelland bireyleri başarma ihtiyacıyla doğanlar, ilişki kurma 

ihtiyacı olanlar ve güç kazanmaya ihtiyaç duyanlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Can, Akgün 

& Kavunbaşı, 1998). 
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Süreç kuramlarının mantığı da güdülenmenin işte nasıl gerçekleştiğine dayanır. Süreç 

kuramları; ümit (beklenti) kuramı, eşitlik kuramı, amaç kuramı, davranışsal şartlandırma 

kuramıdır. Süreç kuramları, iş yerindeki öğrenilmiş davranışların, çalışanların algılarının, 

tutumlarının, amaçlarının ve tepkilerinin iş doyumuna olan etkisini inceler (Can, 2005). Süreç 

kuramlarına eşitlik kuramı, amaç kuramı ve davranışsal şartlandırma kuramı örnek verilebilir. 

Beklenti kuramı Victor Vroom tarafından geliştirilmiştir. Wroom, kişilerin sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasına vurgu yapmıştır ve her bireyin sosyal ihtiyaçlarının farklı olduğunu ifade 

etmiştir. Bu teori üç temel kavrama dayanmaktadır (Okpara & diğerleri, 2005). Bu kavramlar 

değerlilik, beklenti ve araçsallıktır. Denklik kuramı Adams tarafından geliştirilmiştir.  Aynı 

düzeyde ve aynı koşullarda çalışan bireyler sürekli bir karşılaştırma içindedirler. Çalışanlar, 

kendisiyle aynı seviyede olan diğer çalışanların aldıkları ücretin, sağlanan olanakların eşit ve 

adil olup olmadığına bakarlar. Eğer bir eşitlik söz konusuysa, durum iş doyumu yaratır ama bir 

eşitsizlik varsa bu da doyumsuzluğa sebep olur (Okpara & diğerleri, 2005). Amaç saptama 

kuramı Edvin A. Locke ve Gary P. Latham tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre, insanların 

belirli amaçları vardır ve bu amaçlarına ulaşmak kendileri için ödül olur. Dolayısıyla ödüle 

ulaşmak, yani amaçlarını gerçekleştirmek için güdülenirler. Yüksek amaçları olan kişiler daha 

fazla çalışır ve daha iyi performans gösterirler. Amaca ulaşma iş doyumu sağlarken, amaca 

ulaşamama bireyleri doyumsuzluğa götürür (Koçel, 2001).       

Literatür taraması yapıldığında farklı mesleklerin iş doyumlarını incelemek üzere 

yapılmış gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, hemşirelerin ve bankacıların iş doyumlarıyla ilgili araştırmalar da yapılmıştır. 

Bu mesleklerdeki kadın çalışanların iş doyumuyla ilgili yapılmış bir araştırmaya yurt içinde 

rastlanmamıştır.  Yurt dışında ise Pakistan’da kamu ve özel sektörde çalışan kadın 

öğretmenlerin iş doyumuyla ilgili Naila Amjad ve Shazia Qasim’ın yaptığı araştırma (Amjad & 

Qasim, 2013) ve Bangladeş’teki ilkokullarda görev yapan kadın öğretmenlerin iş doyumuyla 

ilgili yaptığı araştırma bulunmaktadır (Tasnim, 2006). Fakat üç mesleğin iş doyum düzeylerinin 

karşılaştırıldığı bir araştırma bulunmamaktadır. 

Amacı ve kapsamı doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi “Kadın öğretmenlerin 

iş doyumları ile kadın hemşire ve bankacıların iş doyum düzeyleri farklılık göstermekte midir?” 

olarak belirlenmiştir. Problem cümlesinden hareketle araştırmanın alt problemleri şöyle 

sıralanmaktadır: 

1- Kişisel değişkenlerin iş doyumu üzerinde etkisi var mıdır? 

2- İş doyumunun gelişme ve yükselme olanakları, iş arkadaşları, ücret ve çalışma 

koşulları, işin kendisi boyutlarında kadın çalışanların iş doyum düzeyleri nedir? 

3- Kadın öğretmen, hemşire ve bankacıların genel iş doyumu ve iş doyumunun dört 

alt boyutunda iş doyum düzeyleri nedir? İş Doyum düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

          

 
         Yöntem 

         Bu araştırma, Ankara iline bağlı Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan devlet 

okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin iş doyumlarının üç kamu bankasına ait şubelerde 

çalışan kadın bankacıların ve devlet hastanelerinde görev yapan kadın hemşirelerin iş 

doyumlarıyla karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu üç mesleğe mensup kadınların iş 

doyumlarının gelişme ve yükselme olanakları, iş arkadaşları, ücret ve çalışma koşulları, işin 

kendisi boyutları bakımından kıyaslanması amaçlanmaktadır. Çalışma, bir nicel araştırma olup 

çalışmada betimsel araştırma modeli, survey yöntemi (alan taraması) kullanılmıştır. 
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      Örnekleme yapılırken, öncelikle araştırmanın amaçları doğrultusunda evrenin 

sınırlandırılıp çalışma evreninin tanımlanması gerekir (Karasar, 2005).  Altınışık (1988) 

araştırma evreni kavramını araştırmanın veri toplama alanı ve bu alandaki veri kaynakları olarak 

ifade etmektedir. Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki ilk ve orta dereceli devlet okullarında 

çalışan kadın öğretmenler, üç kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nda 

çalışan kadın bankacılar, devlet hastanelerinde çalışan kadın hemşireler oluşturmaktadır. 

Araştırmada ele alınacak üç grup bulunduğundan araştırmanın amacına en uygun örneklem 

olarak tabakalı örneklem seçilmiştir. Örneklem seçimi, basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005).  Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe 

girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 

2004). Örnekleme içerisindeki kadın öğretmen, bankacı ve hemşire sayıları belirlenirken evren 

içerisindeki oranları dikkate alınmıştır.      

       Aşağıdaki tabloda Türkiye genelinde ve Ankara ilinde sektörler bazında kadın 

çalışan sayıları ve evren içerisinde her meslek grubunun oranı verilmiştir.  

Tablo 1. 

Türkiye Genelinde ve Ankara’da Kadın Çalışanlara Ait Sayısal Veriler. 

Meslekler Kadın Çalışan Sayısı  

(Türkiye) 

Kadın Çalışan Sayısı 

 (Ankara) 

Mesleklerin Evren İçindeki 
Oranı (%) 

KadınÖğretmen  445.043 38.224 70.30 

Kadın Hemşire  89.314 12.021 22.10 

Kadın Bankacı  21.581 4.130 7.60 

Toplam  555.938 54.375 100 

Kaynak: MEB 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı İstatistikleri, TBB 2012 Ekim- Aralık Raporu, Sağlık Bakanlığı 
2011 Sağlık İstatistikleri  

        Tablo 1’e göre Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 445.043 kadın 

öğretmen görev yaparken Ankara iline bağlı olarak çalışan kadın öğretmen sayısı 38.224’tür. 

Ülke genelinde devlet hastanelerinde 89.314 hemşire, kamu bankalarında 21.581 kadın 

çalışmaktadır. Ankara’da ise 12.021 hemşire ve 4.130 kadın bankacı görev yapmaktadır. 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi  

                İş doyumunu içeren araştırmalarda, iş doyumunu ölçmek için kullanılan en 

yaygın yöntem ankettir. İş doyum ölçekleri, ücret, işin kendisi, yükselme olanakları, denetim ve 

çalışma arkadaşları boyutlarında çalışanların düşüncelerini, tutumlarını ölçer (Schultz ve 

Schultz, 1986). İş doyumunu ölçmek için hazırlanan anketler incelenmiştir. Daha önce Yelboğa 

(2009) ve Altınışık (1998) tarafından hazırlanıp güvenirliği ve geçerliği test edilmiş, uygulanmış 

anketlerden yararlanılarak, araştırmanın amaçları doğrultusunda iş doyum ölçeği ve kişisel 

bilgiler bölümünden oluşan 5’li Likert ölçeğine bir anket geliştirilmiştir. Anketin ilk bölümü 

yaş, medeni durum, öğrenim durumu, çalışma süresi, meslek, çalışılan ilçe ve çocuk sayısı gibi 

kişisel değişkenlerden, ikinci bölümü ise iş doyum ölçeğinden oluşmaktadır. Çalışmada gelişme 

ve yükselme olanakları, iş arkadaşları, ücret ve çalışma koşulları, işin kendisi olmak üzere iş 

doyumunun dört boyutu dikkate alınmıştır. İş doyum ölçeği, iş doyumunun farklı boyutlarını 

içeren kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere katılma derecesi, 

“Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç 

Katılmıyorum” seçenekleriyle belirlenmiştir.  

                Anketin uygulanabilmesi için ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan 

sonra anket 60 kişiye uygulanarak pilot uygulama yapılmıştır. Anketin güvenirlik analizi 
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Cronbach Alfa ile yapılmıştır. Ankette yer alan ifadelerin madde-toplam korelasyonları (madde 

geçerlilik katsayıları) incelenmiş, korelasyonu .2 değerinden düşük çıkan ifadeler anketten 

çıkarılmıştır. Madde-toplam korelasyonu .21 ile .30 arasında olan ifadelerin düzeltmeler 

yapıldıktan sonra kullanılmasına karar verilmiştir. Madde-toplam korelasyonu .31 ve daha 

yüksek olan ifadeler ise ayırt etme gücü yüksek, geçerli maddeler olarak değerlendirilmiştir 

(Büyüköztürk, 2002). Değerlendirmeye katılan anketteki maddelerin güvenirlik katsayısı 88.9 

çıkmıştır. Anketteki iş doyumunun boyutlarının her birinin güvenirlik katsayıları Croanbach 

Alfa’ya göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Gelişme ve Yükselme Olanakları (.636), iş arkadaşları 

(.632), ücret ve çalışma koşulları (.623), işin kendisi (.812) olarak bulunmuştur.  

 

       Verilerin toplanması ve analizi   

       Veri toplama aracı Altındağ ve Çankaya ilçelerinde tesadüfi biçimde seçilen 20 ilk 

ve ortaöğretim okulu, 12 devlet hastanesi ve 16 banka şubesinde görev yapan kadın öğretmen, 

hemşire ve bankacıya uygulanmıştır. Boş bırakılan soru sayısı fazla olan, bütün cevapların aynı 

olduğu anketler değerlendirmeye katılmamıştır. Uygulanan anketler içerisinden 284 kadın 

öğretmen, 91 kadın hemşire ve 29 kadın bankacın doldurduğu toplam 404 anket analiz 

edilmiştir.  

      Tamamen katılıyorum cevabı derece olarak “çok yüksek”, katılıyorum “yüksek”, 

kararsızım “orta” katılmıyorum “düşük”, hiç katılmıyorum ise “çok düşük” olarak ifade 

edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Çıkan sonuçlar bu değerler 

doğrultusunda yorumlanmıştır.  

       İstatistiksel analizlerde frekanslar, yüzdeler ve standart sapmalardan 

faydalanılmıştır. Anova Tek Yönlü Varyans Analizi ile kadın öğretmen, hemşire ve bankacıların 

iş doyum düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, Tukey testi ve Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır. 

Bulgular 

     Araştırmaya ilişkin bulgular, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda ele 

alınmıştır. Araştırmanın alt problemlerinde kişisel değişkenlerin iş doyumu üzerindeki etkisi; iş 

doyumu boyutlarının her birinde kadın çalışanların iş doyum düzeyleri; meslekler bazında 

kadınların genel iş doyumu ve alt boyutlarında iş doyum düzeyleri incelenmiştir. 

              Araştırmanın birinci alt problemi bağlamında kişisel değişkenlerin kadın 

öğretmen, hemşire ve bankacıların iş doyum düzeylerine etkisi olup olmadığı ANOVA tek 

yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Araştırmada kişisel değişkenlerin gruplar arası ve grup 

içi olmak üzere iş doyumuna etki edip etmediği ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgular 

yorumlanırken iki hipotez dikkate alınmıştır. % 95 güvenle, p değeri .005’ten büyükse grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur; p değeri .005’den küçükse 

grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Kişisel 

değişkenlere ait p değeri şöyledir: yaş (.011), medeni durum (.566), öğrenim durumu (.459), 

çalışma süresi (.052), çalışılan ilçe (.734) ve çocuk sayısı (.137). Değişkenlerine ait sonuçlara 

bakıldığında hepsinin p değerinin .005’den büyük olduğu ve grupların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Yedi kişisel değişken arasından 

sadece meslek değişkenine ait sonuç .000 olup gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğuna 

dikkat çekmektedir. Bir başka deyişle, bu araştırma sonuçlarına göre meslek değişkeni iş 

doyumuna etki etmektedir.       
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            Çalışmanın ikinci alt probleminde kadın çalışanların iş doyumunun dört 

boyutunda iş doyum düzeyleri incelenmiştir. Gelişme ve yükselme olanaklarının ortalaması (3.7 

– Yüksek), iş arkadaşları (4.0 – Yüksek), ücret ve çalışma koşulları (3.1 – Orta), işin kendisi 

(3.9 – Yüksek). Çalışanların memnuniyet oranın en düşük olduğu husus işlerinde yükselme 

imkânının olmamasıdır. İş arkadaşları boyutu, çalışanların memnuniyet ortalamasının en yüksek 

olduğu boyuttur. Katılımcıların cevaplarının derecesinin orta ve çoğunlukla yüksektir. Diğer 

boyutlarla kıyaslandığında ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili memnuniyet oranı daha düşüktür. 

Kadın çalışanların ücret ve işin karşılığında sağlanan hak ve ödeneklerden duyduğu 

memnuniyetin derecesi düşüktür. Ücret ve çalışma koşullarının, iş doyumunu olumsuz şekilde 

etkileyen bir alt boyut olduğu kanaatine varılmaktadır. Kadın öğretmen, hemşire ve bankacıların 

işin kendisiyle ilgili boyutta memnuniyet ortalamaları yüksek düzeyde çıkmıştır. En yüksek 

ortalamanın üstlendikleri görevi en iyi şekilde yapma hususunda olduğu görülmektedir. Genel 

olarak mesleklerini sevdikleri, yeteneklerine ve ilgilerine uygun olduklarını düşündüklerini 

gösteren yüksek oranlar elde edilmiştir.  

          

                Tablo 2‘de çalışmanın üçüncü alt botuna ait bulgulara yer verilmiştir. 

Öğretmen, hemşire ve bankacı kadın çalışanların genel iş doyumu ve iş doyumunun alt 

boyutların ait ortalamalar her üç meslek grubu için ayrı ayrı verilmiştir. Bunun haricinde bu üç 

meslek mensubu kadın çalışanların iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına bakılmıştır. Aşağıdaki tabloda öğretmen, hemşire ve bankacıların iş doyum 

düzeylerine ait bulgulara yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. 

Mesleklerin İş Doyum Düzeylerine İlişkin Bulgular . 

Meslek Gelişme ve 
Yükselme 
Olanakları 

İş 
Arkadaşları 

Ücret ve Çalışma 
Koşulları 

İşin Kendisi Genel İş 
Doyumu 

Öğretmen 3.8 4.0 3.1 4.0 3.59 

Hemşire 3.6 3.9 3.0 3.5 3.35 

Bankacı 3,6 4.1 3.3 3.6 3.57 

Ortalama 3.7 4.0 3.1 3.9 3.53 

       

              Yukarıdaki tabloda genel iş doyum düzeyi en düşük grubun hemşireler olduğu 

görülmektedir. İkinci grup bankacılar olurken, iş doyum düzeyi en yüksek grubun öğretmenler 

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, öğretmenler ve bankacılar arasında iş doyum düzeyi bakımında 

büyük bir farklılık bulunmamaktadır. İş doyumunun alt boyutlarından gelişme ve yükselme 

olanaklarında iş doyumunun en yüksek olduğu grup öğretmenlerdir. Hemşire ve bankacı 

kadınların bu boyuttaki iş doyum düzeyleri aynıdır. İş arkadaşları ile ücret ve çalışma koşulları 

boyutlarında iş doyumunun en yüksek olduğu grup bankacılardır. İşin kendisi boyutunda 

öğretmenler iş doyumunun en yüksek olduğu meslek grubudur. Dört boyutta da meslek 

gruplarının iş doyum ortalamaları arasında çok büyük bir farklılığın oluşmadığı dikkat 

çekmektedir. 

         

              Bankacılık, hemşirelik ve öğretmenlik gibi üç önemli meslek grubunun 

mensubu olan kadınların iş doyum düzeyleri arasında fark olup olmadığına bakmak için tek 

yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ancak 

ANOVA tek yönlü varyans analizi, gruplar arasındaki farklılıkları bir bütün olarak 

değerlendirmek ve farkın hangi ikili grup/gruplardan kaynaklandığına ilişkin bilgi 
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vermemektedir. Bunun için Tukey testi yapılmıştır. Meslekler arasındaki farklılık düzeyi Tablo 

3’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. 

Mesleklerin İş Doyum Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar. 

meslek        meslek 
      

Ortalama 
Fark 

Std. 
Sapma 

p % 95 Güven Aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

öğretmen   hemşire 
       bankacı 

.24483 

.01826 
.05947 
.09624 

    .000 
.980 

.1049 
-.2081 

.3847 

.2447 

hemşire   öğretmen 
      bankacı 

-.24483 
-.22657 

.05947 

.10528 
.000 
.081 

-.3847 
-.4742 

-.1049 
.0211 

bankacı   öğretmen 
      hemşire 

-.01826 
.22657 

.09624 

.10528 
.980 
.081 

-.2447 
-.0211 

.2081 

.4742 

 

           Yukarıdaki tabloda öğretmen ve hemşirelerin iş doyum düzeyleri .005’ten küçük 

olduğu için bu iki grubun arasında bir farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen ve 

bankacılar arasında ise önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Bankacı ve hemşire gruplarına 

ilişkin p değeri .081 çıkmıştır ve anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya konmuştur.  

           Mann-Whitney U testi iki ayrı grubun belli bir değişkene ait ortalamalarını 

karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Üç meslekten hangi ikili grup arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

 
Tablo 4. 
Mesleklerine Göre Kadın Çalışanların İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 Öğretmen-Hemşire Öğretmen-Bankacı Bankacı-Hemşire 

Mann-Whitney U 9.651E3 3.901E3 1.038E3 

Wilcoxon W 1.384E4 4.336E3 5.224E3 

Z -3.635 -.467 -1.729 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .640 .084 

 

            Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değer .05’den küçük olduğu için, öğretmen 

ve hemşirelerin iş doyum düzeyleri arasındaki farkın p < .05 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu söylenebilir. Öğretmenler ve bankacılar karşılaştırıldığında, anlamlılık değeri 

.640 olduğu ve dolayısıyla .05’ten büyük olduğu için bu iki grubun iş doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. Bankacı ve hemşire kadınların iş doyum düzeylerine ilişkin değer 

de 0.05’ten büyük olduğu için iş doyumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

                  Kişisel değişkenlerin iş doyumu üzerinde bir etkisi olup olmadığı Anova Tek 

yönlü varyans analizi ile incelenmiş, meslek değişkeni dışındaki yaş, medeni durum, öğrenim 

durumu, çalışma süresi, çalışılan ilçe ve çocuk sayısı gibi değişkenlerin bir etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

                Araştırmada ele alınan diğer bir alt problem ise kadın çalışanların meslek 

ayrımına gidilmeksizin iş doyumunun alt boyutlara ilişkin iş doyum düzeyleridir. Kadın 

çalışanların iş doyum düzeylerine ilişkin sonuçlar en yüksek boyuttan en düşük boyuta doğru 

sırasıyla iş arkadaşları (4.0), işin kendisi (3.9), gelişme ve yükselme olanakları (3.7), ücret ve 

çalışma koşullarıdır (3.1). 
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      Üç mesleği icra eden kadınların genel iş doyumları, iş doyumunun alt boyutlarına 

ilişkin bulgular ve iş doyumlarının arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir. 

Sırasıyla iş doyum düzeyi en yüksek ortalamaya sahip grup öğretmenler, hemşireler ve 

bankacılardır. Gelişme ve yükselme olanakları boyutunda öğretmenler (3.8), hemşireler (3.6), 

bankacılar ise (3.6) sonucunu bulmuştur. İş arkadaşlarında en yüksek ortalama bankacılara (4.1) 

aitken, öğretmenler (4.0), hemşireler (3.9) ortalamaya sahiptir. Ücret ve çalışma koşulları 

boyutunda bankacılar (3.3), öğretmenler (3.1) ve hemşireler (3.0) bulguları elde edilmiştir. İşin 

kendisinde çalışanların memnuniyet düzeyi şöyledir; öğretmenler (4.0), hemşirelerin (3.5) ve 

bankacılar (3.6). Öğretmen-hemşire ve bankacıların iş doyumları konusunda kendi aralarında, 

ikili gruplarda farlılık olup olmadığına tukey testi ile istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığına Mann- Whitney U testi ile bakılmıştır.  

       İş doyumuyla ilgili diğer çalışmalardaki bulgulara da değinilmekte fayda 

görülmüştür.       Hughes (2006) yaptığı araştırmada, iş arkadaşlarıyla olan iyi ilişkilerin 

öğretmenlerin iş doyumunu artırdığı ve tükenmişliklerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Başka 

bir çalışmada ise bireyler başarılı ve benzer dünya görüşüne sahip insanlarla çalışırsa, 

çalışanların iş doyumunun arttığına değinilmiştir (Erdoğan, 1996).   

      Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyini 

belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, hemşirelerin iş doyumunun en düşük olduğu alanın 

ücret olduğu sonucu çıkmıştır (Aslan & Akbayrak, 2002). Hemşirelerle ilgili diğer bir 

araştırmada hemşirelerin memnun olmadıkları dışsal doyum faktörleri sırası ile ücret, çalışma 

şartları, iş içinde terfi olanağı ve yapılan iş karşılığında takdir edilme gibi faktörlerdir (Pınar & 

Arıkan, 1998). Ücret konusunda diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlarla bu araştırmanın 

sonuçları benzerlikler içermektedir. Yurt dışında yapılan bir araştırmada iş arkadaşları ve 

çalışma koşullarının öğretmenin iş doyumunda belirleyici etkenler olduğu sonucuna varılmıştır 

(Marvin, 2006). İlkokul öğretmenleri ve sınıf büyüklüğünün etkisi üzerine odaklanan bir 

araştırmada, çalışma koşullarından memnun olan öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Nicholas, 2005). Söz konusu araştırmaların bulguları, 

araştırmanın ücret ve çalışma koşulları boyutlarındaki bulgularla paralellik göstermektedir.  

        Çalışanlar işlerini severek yaptıklarında iş doyumları artmaktadır. Bir çalışmada iş 

doyumu yüksek öğretmenlere sorulan sorularda, öğretmenlerin %89’u öğrencilerin hayatlarında 

bir farklılık yaratabilmenin mesleklerinde kendilerini en fazla tatmin eden şey olduğunu 

belirtmişlerdir (Best, 2006).  

      İş doyumu ve boyutlarıyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda çıkan sonuçlar şöyledir: 

Banka çalışanlarının iş doyumunun en yüksek olduğu boyutlar sırasıyla iş arkadaşları, fiziksel 

ortam ve ücret, gelişme ve yükselme olanakları, yönetim biçimi ve çalışma olanakları boyutudur 

(Altınışık, 1997). İş arkadaşlarıyla ilgili bulgular araştırmanın bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir.  

       İş doyumuyla ilgili bir başka çalışmada, çalışanlar üstleriyle olan iletişim 

biçimlerinden, çalıştıkları kurumlarda sunulan imkânlardan memnun olduklarını ifade 

etmişlerdir. Fakat, sosyal etkinliklerin azlığından, ücretin yetersizliğinden ve çalışma saatlerinin 

fazlalığından şikâyet etmişlerdir (Emhan & Gök, 2011). Bu sonuçlar yapılan araştırmanın 

sonuçlarıyla belli noktalarda örtüşmektedir. 

       Banka çalışanlarının iş doyumuyla ilgili yapılan bir araştırmada, iş doyumunun 

çeşitli boyutlarına ilişkin çalışanların algıları ortaya konulmuştur. Bankacıların “iş ve niteliği”, 

“yönetim ve değerleme”, “kişilerarası ilişkiler” ve “örgütsel ortam ve sosyal konum” 

boyutlarına ilişkin algılarının olumlu olduğu, “gelişme ve yükselme” boyutunda olumlu yönde 

bir algının oluşmadığı ve “ücret ve yan ödemeler” boyutunda ise olumsuz yönde bir algının 
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oluştuğu bulgularına ulaşılmıştır. Banka çalışanlarının genel iş doyumunun çok yüksek düzeyde 

olmadığı görülmektedir (Kökay, 2007). Kökay’ın (2007) çalışmasındaki bulgularla bu 

çalışmadaki bulgular benzerlik göstermektedir.        

       Hemşireleri iş yükü ve yaşadıkları stres diğer meslek gruplarından fazladır. Sağlık 

hizmetleri ve personel yetersizliği, mevcut olanların da dengesiz dağılımı hemşirelerde düş 

kırıklığı ve gerginliğe sebep olmaktadır (Derin, 2007). Söz konusu sebepler araştırmada 

hemşirelerin memnuniyet düzeyinin diğer iki gruptan daha düşük çıkmasına gerekçe olarak 

gösterilebilir.  

      Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle kadın öğretmen, hemşire ve 

bankacıların iş doyumunu artırmak için aşağıdaki öneriler ortaya konmuştur. Yükselme 

olanaklarına kadınların verdikleri cevaplardan çıkan sonuç 2.5’tir. Üç meslek grubu arasında 

yükselme olanağı hemşirelik ve öğretmenlik mesleklerinde kısıtlıdır. Mesleki yeterliliklerinin 

ve performanslarının değerlendirildiği, yükselme için somut kriterlerin olduğu adil bir görevde 

yükselme sistemi oluşturulmalıdır. Özellikle öğretmenlik ve hemşirelik mesleklerinde kariyer 

basamaklarına yönelik yeniden bir planlama yapılmalıdır. Öğretmenlere yüksek lisans ya da 

doktora yapmaları halinde maddi ya da manevi herhangi bir destek sağlanmamakta, kendi 

alanlarında yaptıkları lisansüstü eğitim de maalesef yükselme veya kariyer olanağı 

tanımamaktadır. Hemşirelere farklı birimlerde uzmanlaşma imkânı sunulmamaktadır. Mesleğe 

başlamadan staj döneminde çalışma alanlarının seçilip bu doğrultuda eğitim almaları faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Uzmanlaşacakları alanda da kariyer olanağı sunulmalıdır. Yükselme 

şansının olmasını çalışanların performansını ve iş doyumlarını artıracaktır. 

       Çalışanların işleriyle ilgili yeni şeyler öğrenme (4.3), mesleki bilgilerini artırmak 

için seminerlere, toplantılara, vb. etkinliklere katılma (4.0) yönündeki ifadelere katılma 

dereceleri yüksek çıkmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, çalışanların kişisel ve mesleki 

gelişimlerini sağlamaları / sürdürebilmeleri için toplantı, seminer, eğitim, kongre ve 

sempozyumların düzenlenmesi ya da kurum dışında düzenlenen bu tür etkinliklere çalışanların 

katılımları sağlanmalıdır. 

       Araştırma bulguları bize, çalışanların memnuniyet düzeylerinin en düşük olduğu 

boyutun ücret ve çalışma koşulları olduğunu göstermektedir. Kazanılan ücretten, hak ve 

ödeneklerden memnuniyet düzeyi her üç meslek grubu için (2.1)’dir. Bu sebeple, çalışanların 

emeğinin karşılığını verecek, yapılan işin hakkı olacak tatminkâr bir ücret verilmelidir. Anket 

sonuçları çalışanların çalışma ortamının fiziksel koşularının yeterli bulmadığını göstermektedir. 

Çalışanların rahat ve huzur içinde çalışabilecekleri fiziksel koşullar sağlanmalıdır. Öğretmenler, 

hemşireler ve bankacılar çalıştıkları ilçedeki sosyal olanaklardan memnuniyetleri konusunda 

“kararsız” kalmışlardır. Çalışanların memnuniyetlerini artırmak için kamu çalışanlarına yönelik 

sosyal tesisler artırılmalı, belli aralıklarla çalışanların iş dışında bir araya gelebilecekleri 

etkinlikler düzenlenmelidir. 

      İşin kendisiyle ilgili ifadelere kadın çalışanların verdiği yanıtlar, kadınların toplum 

tarafından mesleklerine yeterince değer verilmediğini düşündüklerini göstermektedir. Bu 

doğrultuda, toplumun en temel hizmet alanlarında hizmet veren mesleklerin toplum nazarında 

itibarını ve saygınlığı zedeleyecek durumların oluşmasına fırsat verilmemelidir.  

      Her mesleğin toplum için bir işlevi ve önemi bulunmaktadır. Farklı meslekleri icra 

eden kişilerin de iş doyum düzeyleri mesleğe karşı tutumlarına, mesleğin sağladığı maddi 

olanaklara, psikolojik tatmine, çalışma koşullarına, iş arkadaşlarına ve daha pek çok faktöre 

göre değişkenlik göstermektedir. Çalıştığı ortamda mutlu olan, işinden memnun olan 

çalışanların iş doyumları yüksek olacak ve dolayısıyla daha iyi eğitim, sağlık ve bankacılık 

hizmeti vereceklerdir. 
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Özel Öğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü Tipolojisi Araştırması 

 

Öz 

 Bu çalışmada, özel öğretim kurumu örneğiyle, öğretmenlerin kurumlarını 

ilişkilendirdikleri ve tercih ettikleri örgüt kültürü eğilimleri, Cameron ve Quinn’in “rekabetçi 

değerler modeli” çerçevesinde incelenmiştir. Rekabetçi değerler modelinde; klan kültürü, 

adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü olmak üzere dört örgüt tipi bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 100 puanı her bir örgüt kültürü tipinin (klan kültürü, 

adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü, pazar kültürü) içinde bulunduğu boyutlardaki ifadelere 

dağıtması istenmiştir. Mevcut uygulamalar çerçevesinde araştırmaya katılan öğretmenler 

çalıştıkları kurumu; klan kültürü, adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü 

çerçevesinde değerlendirmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarında var olan örgüt kültürü 

tipi ile hedefledikleri örgüt kültürü tipinin ne kadar ilişkilendirdikleri görülmüştür. Böylece dört 

örgüt kültürü tipinden hangisinin ne kadar olması gerektiği ortaya konmuş ve mevcut durum ile 

olması gereken durum kıyaslanmıştır. 30 öğretmenin katıldığı çalışmanın verileri 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı başında toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin, çalıştıkları 

kurumu, daha çok hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü ile ilişkilendirilmiş; ancak egemen olması 

gereken örgüt kültürü tipinin daha çok adokrasi kültürü ve klan kültürü olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, özel öğretim kurumları, öğretmenler, örgüt kültürünü 

değerlendirme ölçeği. 

 

Abstract 

 In this study, considering the example of private education institution, the 

organizations’ cultural trends that the teachers and prefer are analyzed under the framework of 

Cameron and Quinn’s “competitive values model”. In the model, there are four organizational 

culture types such as clan, adhocracy, hierarchy, and market culture. The teachers were asked 

to distribute 100 points to the expressions of each type of organizational culture (clan culture, 

adocracy culture, hierarchy culture, market culture). Teachers participating in the research 

within the framework of current practices; clan culture, adocracy culture, hierarchy culture and 

market culture. It is seen that the relationship between the type of organizational culture and the 

type of organizational culture that the teachers have in their institutions. Thus, which of the four 

types of organizational culture should be and how the current situation should be compared. The 

data of the 30 teachers are gathered in the beginning of the 2018-2019 academic year. According 

to the result of the research, the teachers associate their institutions with the hierarchy and 

market culture mostly, however, it is uttered that the culture type that is to be dominant is the 

adhocracy and clan.  
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Giriş 

Günümüzde örgütler, rekabetçi bir ortam içinde varlıklarını devam ettirmeye 

çalışmaktadırlar. Örgütlerin yaşanan değişimlere uyum sağlamaları ise rekabet ortamı içindeki 

örgütler için oldukça önemli bir konudur. Örgüt sahip olduğu unsurlar sayesinde dış çevresiyle 

uyum yakalayabilmektedir. Bu unsurlardan en önemlisi ise örgütü bir arada tutan ve ortak 

amaçlara yönlendiren örgüt kültürüdür (Durmaz, 2010). Son dönemlerde özellikle lider 

firmalara ilişkin yapılan çalışmalarda bu firmaları diğerlerinden ayıran temel farkın örgüt 

kültürlerinin olduğu ortaya çıkmıştır (Cameron & Quinn, 2017). Dolayısıyla örgüt kültürüne 

yönelik yapılan araştırmaların önem kazandığı söylenebilir. Alanyazında örgüt kültürünün farklı 

değişkenlerle olan ilişkisinin incelendiği araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalara; örgütsel 

bağlılık, iş tatmini, örgütsel yapı, liderlik stilleri, örgüt performansı, örgütsel sessizlik, örgütsel 

yaratıcılık, örgütsel özdeşleşme, öğrenen örgüt, güç stilleri (Ayık & Şayir, 2009; Balekoğlu, 

1992; Balay, 2010; Benda, 2000; Demir, 2017; Lim, 1995; Lund, 2003;  Çimen, 2018;  Kılıç, 

2006; Koşar, 2008; Miller, 2001; Meriç, 2018;  Reeves, 2006; Sune, 2016; Wasti & Can, 2008; 

Yücel & Koçak, 2014) örnek olarak verilebilir.  

Örgüt kültürü, özellikle son yıllarda eğitim örgütleri üzerinde sıkça araştırma yapılan 

konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmalara (Arslan, Satıcı & Kuru, 2007; Cheng, 1993; 

Hoy, 1990; İpek, 1999; Koşar, 2008; MacNeil, Prater & Busch, 2009; Özdemir, 2012; Sezgin, 

2009; Terzi, 2005; Yılmaz, 2004; Yücel, Karataş & Aydın, 2013) örnek verilebilir. Ayrıca 

alanyazında örgüt kültürü konusunda özel öğretim kurumlarında yapılan araştırmalar da 

bulunmaktadır. Terzi (1999), çalışmasında özel ve devlet liselerindeki kültürel yapıyı 

belirleyerek aralarında bir fark olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda özel ve 

devlet liselerindeki kültürel yapı, birbirlerine benzeşik özellikler sergilese de özel liselerin daha 

olumlu bir örgütsel kültüre sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yavuz ve Yılmaz (2012) ise; resmi ve 

özel ilköğretim okullarının kültür ve etkililik düzeylerinin öğretmen algılarına göre 

değerlendirilmesi ile resmi ve özel ilköğretim okullarının etkililik ve kültür düzeylerinin 

karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda özel okulların resmi 

okullara göre daha güçlü bir örgüt kültürüne sahip olduğunu; özel ilköğretim okullarının resmi 

ilköğretim okullarına göre etkili okul boyutlarında, daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Türkiye’de devlet okullarının kalite ve niteliğinde düşme görülürken (Arslan vd., 2007); özel 

okulların, eğitimde yeni düşünce ve uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunduğu 

görülmektedir. Özel okullar nitelikli eğitim vermeleri sebebiyle genellikle tercih edilen 

kurumlardandır (Uygun, 2003). Yapılan araştırmalarda özellikle özel okullarda uzlaşma ve 

ahengin yapılan işlerde önemli bir özellik olarak algılanması; eğitim-öğretim konusunda güçlü 

amaçlarının olması; etkin bir katılımla planların ve problemlere ilişkin çözümlerin 

gerçekleştirilmesi; yöneticilerin bir lider olarak öğretmenler tarafından algılanması (Karabulut, 

1996) sebebiyle özel okulların tüm bu özellikler açısından güçlü bir örgüt kültürüne sahip 

oldukları düşünülmektedir (Yavuz & Yılmaz, 2012). Bu nedenle araştırmada özel öğretim 

kurumlarındaki hem mevcut örgüt kültürünü hem de hedeflenen örgüt kültürü tipolojisi ortaya 

çıkarılarak örgüt kültürü profiline ilişkin incelemelerde bulunulmuştur. 

Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü kavramı 1980’li yıllarda popüler olmaya başlayan bir kavramdır. Bu 

yıllara kadar örgütsel yapı ve strateji kavramları üzerine yoğunlaşırken 80’li yıllardan sonra 

örgüt kültürü kavramı ortaya çıkmıştır (Özdevecioğlu & Akın, 2013). Genel bir ifadeyle örgüt 

kültürü, örgütün ve çalışanların davranışlarını şekillendiren; diğer çalışanlara aktarılabilen ve 
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zaman içinde değişim gösterebilen; değer, düşünce ve normlardan oluşan bütünsel bir sistemdir 

(Ataman, 2002). Özkalp ve Kırel’e (2001) göre ise örgüt kültürü, bütün işgörenlerin paylaştığı, 

örgüt içinde iyi ve kötünün tanımlandığı, hangi davranışların istenip istenmediğini gösteren 

değerler bütünüdür. Örgütte insanla ilgili olan politikalar, tutum ve davranışlar, değerler, 

normlar, gelenekler, semboller ve alışkanlıklar örgüt kültürünü oluşturan unsurlardır.  

Örgüt kültürüne ilişkin yapılan tanımlarda, örgüt kültürünün örgütü sosyal anlamda bir 

arada tutan bir kavram olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle örgüt kültürünün birbirini 

tamamlayıcı unsurlardan meydana geldiği söylenebilir. Örgütlerin sahip oldukları farklı 

özelliklerden dolayı örgüt kültürü, her örgütte farklı bir yapıya sahiptir (İşcan & Timuroğlu, 

2007, s. 1). Örgüt kültürleri arasındaki farklılığa, örgütlerin kendine ait vizyonları, misyonları, 

stratejileri, amaçları, hedefleri, maddi ve beşeri kaynakları ve faaliyetlere sahip olmaları neden 

olmaktadır. Örgüt kültürü, örgütün içinde bulunduğu çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal 

standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle olan ilişki düzey ve şekillerini ortaya 

koymaktadır. Özetle, örgüt kültürü bir örgütü diğerlerinden ayıran ve seçenekleri yönlendiren 

temel değerler sistemidir (Terzi, 2000, s. 24). 

Örgüt kültürünün sahip olduğu özellikler ise farklı düşünürlerce şu şekilde 

özetlenmiştir; örgüt kültürü, öğrenilen ya da sonradan kazanılan bir olgu olmasının yanı sıra 

oluşturulan örgüt kültürü, örgütün üyeleri arasında paylaşılabilir olmalıdır. Bunların yanı sıra 

örgüt kültürü, yazılı bir metin değil; örgüt üyelerinin düşünce sistemlerinde inanç ve değer 

yargıları olarak bulunmaktadırlar. Ayrıca örgüt kültürü, düzenli şekilde tekrarlanan ve ortaya 

çıkarılan davranışsal kalıplardır (Eren, 2004).  

Alanyazında örgüt kültürüne ilişkin farklı sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. 

Quinn ve McGarth, 1985 yılında örgüt kültürünü; rasyonel, gelişmeci, uzlaşmacı ve hiyerarşik 

olarak sınıflandırırken; Harrison ve Handy ayrı ayrı sınıflandırmalarda bulunmuş olsalar da 

ortaya koymuş olduklları model birbirlerine paralellik göstermektedir. (Şişman, 2011). Deal ve 

Kennedy’nin sınıflandırması incelendiğinde ise örgüt kültürü ve içinde bulunduğu çevre 

arasında iki boyutlu bir ilişkiden oluşan model otaya koydukları görülmüştür (Eren, 2004). Bir 

başka sınıflandırma ise William Ouchi’ye ait Teori Z yaklaşımıdır (Hoy & Miskel, 2010). 

Parsons ise kültürü uyum, amaç, bütünleşme ve meşruluk olmak üzere dört unsur çerçevesinde 

ele alarak incelemiştir (Özgüner, 2011). 

Örgüt kültürünün farklı çalışmalarda farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmüştür. Bu 

sınıflandırmalardan biri de Cameron ve Quinn’in ortaya koyduğu ve rekabetçi değerler 

modeline dayanan klan kültürü, adokrasi kültürü, pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü 

sınıflandırmasıdır (Çavuşoğlu & Köse, 2016). Bu araştırmada da Cameron ve Quinn’in örgüt 

kültürüne ilişkin yapmış oldukları sınıflandırma esas alınmıştır. 

Örgüt Kültürünün Değerlendirilmesinde Cameron ve Quinn Modeli 

Örgütsel yapının incelenmesine ilişkin çalışmalar yapan Cameron ve Quinn, dört 

aşamalı bir örgütsel hayat döngüsü modelini geliştirmişler ve her aşamadaki örgütleri birkaç 

belirgin karakteristik özellikleri ile tanımlamışlardır (Erdem, Adıgüzel & Kaya, 2011, s. 77). 

Cameron ve Quinn‘in yapmış oldukları çalışmalar sonucunda dört farklı kültürel yapı ile 

örgütlerdeki kültürü açıklamaktadır. Bu kültür tipleri; işbirliği (klan) kültürü, kontrol (hiyerarşi) 

kültürü, piyasa (pazar) kültürü ve yaratıcılık (adokrasi) kültürüdür. Cameron ve Quinn’e göre 

her bir örgütün sahip olduğu kültürel yapısı, bu sınıflamalardan birine yatkın olmakla birlikte, 

örgütlerin bu yaşam döngüsü içinde farklı kültürel yaklaşımlar içinde de olacağını ifade 

etmektedirler (Ergün, 2007, s. 268). Cameron ve Quinn örgüt kültürüne ilişkin geliştirdikleri 

rekabetçi değerler modeli çerçevesinde örgütsel etkinlik için bireylerin değer yargılarının 
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deneysel analizi temelinde rekabetçi değerler modelini oluşturmuşlardır (Acaray, 

Çekmecelioğlu & Akturan, 2015). Bu model Şekil 1’de sunulmuştur: 

 

Şekil 1. Rekabetçi değerler modeli. (Cameron & Quinn, 2017, s. 62). 

Şekil 1’de de belirtilen rekabetçi değerler modelinde belirtilen dikey eksen, organik 

süreçlerden mekanik süreçlere doğru bir yayılımı göstermektedir. Organik süreçlerin öne çıkan 

özellikleri; esneklik, dinamiklik ve kendiliğinden oluşmadır. Mekanik süreçlerin önem verdiği 

özellikler ise kontrol, denge ve düzendir. Yatay eksen ise bulunduğu konumu koruma ve dış 

konumlandırma boyutları üzerine oluşturulmuştur. İçsel koruma; bütünlük ve düzene önem 

verirken, dış konumlandırmanın rekabete ve değişime önem vermektedir. Buradan yola 

çıkıldığında; iki boyutun birbirine zıt olduğu anlaşılmaktadır (Cameron & Quinn, 2017). 

Örgütsel başarı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi inceleyerek örgütsel etkililik adına bireylerin 

sahip oldukları değer yargıları deneye dayanan analizler sonucunda rekabetçi değerler modelini 

ortaya koyan Cameron ve Quinn’nin (Eren, 2004), Şekil 1’de belirtilen örgüt kültürünün 

tiplerine ilişkin özelliklerden sol üst köşede yer alan klan (işbirliği) kültüründe liderler, ebeveyn 

rolündedirler ve insan kaynağının geliştirilmesinin esas alındığı bir kültür tipidir (Eren, 2004).  

İşbirliğinin ön planda olduğu ve takım çalışmasının hakim olduğu klan kültürü tipinde örgüt 

üyeleri birbirlerine bağlıdır ve örgüt bir aile gibidir (Cameron, Quinn & DeGraff, 2014’ den 

aktaran Kandemir, Tekeli & Özdaşlı, 2016). Bu örgüt tipinde samimi bir ortam vardır. İşgörenler 

birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle de örgüt, bir klan olarak ifade edilmektedir. Bu örgüt 

kültüründe gücün kullanımı gayri resmi özelliktedir (Ergün, 2007, s. 268).  

Yaratıcılık (adokrasi) kültürü Şekil 1’de sağ üst köşede temsil edilmektedir. Bu 

kültürünün en önemli özelliği girişimcilik ve yeniliktir. Örgütteki değişim ve adokrasi yeteneği 

için girişimcilik önemli bir unsurdur (Cameron & Freeman, 1991). Bu kültür tipinde esneklik 

ve yaratıcılık ön plandadır. Adokrasi örgütünün hakim olduğu örgütlerde girişimcilik ve 

yenilikçiliğin yanı sıra risk alma özelliği de vardır. Bu örgüt tipinde büyüme ve içinde 

bulunduğu çevrede pazarı genişletme hedeflenmektedir (Cameron, Quinn & DeGraff, 2014’ den 

aktaran Kandemir, Tekeli & Özdaşlı, 2016). Örgütün esas aldığı şey, yeni mal ya da hizmet 

sahibi olmakla birlikte bu konuda lider olmaktır. Bireysellik ve özgürlük desteklenmektedir. 

Örgüt, işgörenleri bireysel girişimcilik konusunda teşvik etmektedir (Acaray vd., 2015). Şekil 

1’de sağ alt köşede temsil edilen pazar (rekabetçi) culture göre çevresindeki değişimlere uyum 

sağlamaya çalışan örgüt, yeni yapı ve süreçler aracılığıyla birlikte yeni inanç ve değerleri 
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yapılandırmaya başlamaktadır. Örgüt kültüründe de örgütsel değişimi sonucunda değişim 

meydana gelmektedir. Pazar örgüt kültürü tipinde örgütün içinde bulunduğu gelişme ve değişim 

düzeyi ortaya konulmaktadır. Bu gelişim ve değişimin, örgütün içinde bulunduğu çevredeki 

rekabetten de etkilendiğini de söylemek mümkündür (Öcal & Ağca 2010, s. 167). Örgüt, dışsal 

unsurlara odaklanmıştır ve amacı pazardaki payını istikrarlı bir biçimde arttırmaktır. Çalışanları 

bireysel başarıları konusunda teşvik eden ve bireylerin kişisel çıkarları doğrultusunda da hareket 

etmelerinde esnek davranabilen bir örgüt kültürü tipidir (Yücel & Koçak, 2014, s. 50). Şekil 

1’de sol alt köşede yer alan kontrol (hiyerarşi) kültürü, rasyonelliğin ön plana çıktığı bir örgüt 

kültürü tipidir. Rollere, kişilerden bağımsız şekilde daha fazla önem verilmektedir ve örgüt 

içindeki çalışanlar üstlendikleri bu rollerle tanımlanmaktadırlar. Örgüt işe alımlarda, tanımlanan 

rollere uygun kişileri seçmektedir. Hiyerarşik kültürün baskın olduğu örgütlerde işgörenlerin 

gözetim ve kontrolü sağlandıktan sonra onlardan itaat etmeleri beklenmektedir. İşgörenlerden 

beklenilen, önceden tanımlanmış görevleri yerine getirmeleridir (Ergün, 2007, s. 268). Şekil 

1’de sol alt bölümde yer alan hiyerarşi kültüründe kurala, düzene önem verilir ve denetim, 

kontrol, yönlendirme söz konusudur. Dolayısıyla liderlerin iyi birer koordinatör ve organizatör 

olduğu söylenebilir (Acaray vd., 2015). 

Bu araştırmada özel öğretim kurumlarında hangi örgüt kültürü tiplerinin daha baskın 

olduğu belirlenmeye çalışılarak yöneticilere, çalışanların nasıl bir örgüt tipi istediklerini kolayca 

tespit etmelerine ve örgütteki işgörenlerin hedefledikleri örgüt kültürüne yönelik yapacakları 

değişim uygulamalarında örnek olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle; araştırmanın amacı özel 

öğretim kurumlarında mevcut olan örgüt kültürü profili ile hedeflenen örgüt kültürü profilinin 

belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okuldaki mevcut 

örgüt profili nasıldır? 

2. Özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okuldaki 

hedeflenen örgüt kültürü profili nasıldır?  

 

Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, özel kurumlar örneğiyle, özel öğretim kurumlarında egemen olan örgüt 

kültürünün mevcut durumu ve eğitim işgörenleri tarafından arzu edilen durumun, Cameron ve 

Ouinn’in rekabetçi değerler modeli çerçevesinde yer alan dört çeşit örgüt kültürü tipinden 

hangisinin daha baskın olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Evren ve Örneklem 

 Özel öğretim kurumlarındaki mevcut örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürünün 

profilini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Balıkesir ili Edremit ilçesinde uygun örnekleme yoluyla belirlenen bir özel öğretim kurumunda 

görev yapan 30 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

demografik özellikleri Tablo 1’de belirtildiği gibidir: 

Tablo 1. 
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler. 

Değişkenler Kategoriler f % 

Cinsiyet 1. Kadın  24 80.0 
2. Erkek 6 20.0 

Toplam 30 100 

Yaş 1. 24-35 yaş 14 46.7 
2. 36-45 yaş 11 36.7 
3. 46 yaş ve üzeri 5 16.6 
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Toplam 30 100 

Mesleki kıdem 1. 1-10 yıl 14 46.7 
2. 11-20 yıl 10 33.3 
3. 21 ve üzeri yıl 6 20.0 

Toplam 30 100 

Bulunulan okuldaki 
hizmet süresi 

1. Bir yıla kadar 5 16.6 
2. İki-dört yıl 17 56.7 
3. Beş yıl ve üzeri 8 26.7 

Toplam 30 100 

Araştırmanın katılımcılarına ilişkin demografik bilgiler incelendiğinde; katılımcıların beşte 

dördünün (%80.0) kadın olduğu; yaklaşık olarak yarısına yakın katılımcının ise orta yaş altı (24-

35 yaş) düzeyinde olduğu görülmektedir. Mesleki kıdem ve bulunulan okuldaki hizmet süresine 

ilişkin özellikler incelendiğinde ise; katılımcıların yarısına yakının (%46.7) 1-10 yıl arasında 

mesleki kıdeme sahip olduğu; yarısından fazlasının (%56.7) ise iki-dört yıl arasında bulunduğu 

okulda hizmet süresine sahip öğretmenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada örgüt kültürü tiplerini ortaya çıkarmak için Cameron ve Quinn’in hazırlamış 

oldukları Örgütsel Kültürü Değerlendirme Ölçeği kullanılmış ve öğretmenlere yönelik olarak 

bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Ankette örgüt kültürü ile ilgili ifadeler dört farklı örgüt 

kültürü tipi (klan, hiyerarşi, adokrasi ve pazar) ile ilişkilidir. Ölçek maddelerinde; A önermeleri 

klan kültürünü, B önermeleri adokrasi kültürünü, C önermeleri pazar kültürünü ve D önermeleri 

ise hiyerarşi kültürünü temsil etmektedir. Her bir ifadenin mevcut durumu ile olması gereken 

durumunun ne olduğu sorgulanmıştır. Öğretmenler 100’er puanı, çalıştıkları kültürel ortamın 

mevcut durumu için ayrı; olması gereken durumu için ayrı dağıtmışlardır. Veriler SPSS 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Örgüt kültürü boyutları için dağıtılan puanların 

ortalamaları alınmış, böylelikle her bir örgüt kültürü boyutunda hem mevcut durum hem de 

istenen durumun puanları hesaplanmış ve örgüttün mevcut durumu ile arzu edilen duruma 

ilişkin kültür profili ortaya çıkarılmıştır. Cameron ve Ouinn’in rekabetçi değerler modeli 

çerçevesinde oluşturdukları örgüt kültürünü değerlendirme ölçeği kullanarak yapılan 

araştırmalara ise (Aktan & Aydıntan, 2016; Çavuşoğlu & Köse, 2016; Durmaz, 2010; Erdem, 

2007; Fralinger & Olson, 2007; Kandemir vd., 2016; Özgözgü & Atılgan, 2017; Suderman, 

2012) örnek olarak verilebilir. 

 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen örgüt kültürü tiplerine ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. Özel 

öğretim kurumunda görev yapan 30 öğretmenin, dört örgüt kültürü tipinden kurumlarını 

ilişkilendirdikleri mevcut durum ve olmasını istedikleri ideal duruma ilişkin aldıkları minimum 

ve maksimum puanlar ile puanların aritmetik ortalaması ve standart sapmalarına ilişkin bulgular 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 
Mevcut Durum ve İdeal Duruma İlişkin Örgüt Kültürü Tipleri. 

Örgüt Kültürü Tipi 

Mevcut Durum İdeal Durum 
Ortalama 

Farkı 
Aritmetik 

Ortalaması 
Aritmetik 

Ortalaması 

A. Klan Kültürü 24.58 27.29 -2.71 
B. Adokrasi Kültürü 23.36 26.51 -3.15 
C. Pazar Kültürü 26.80 23.70 3.1 
D. Hiyerarşi Kültürü 24.99 21.37 3.62 

Tablo 2 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin kurumlarında 

mevcut olan örgüt kültürü profilinde öne çıkan kültür tipinin pazar kültürü ( X = 26.80) olduğu 

görülmektedir. Pazar kültürünü, hiyerarşi kültürü ( X  = 24.99), klan kültürü ( X  = 24.58) ve 

adokrasi kültürü ( X  = 23.36) izlemektedir. Tablo 2’de ayrıca özel öğretim kurumunda görev 
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yapan öğretmenlerin ideal örgüt kültürüne ilişkin görüşlerinden elde edilen puan ortalamalarına 

ilişkin elde edilen veriler de yer almaktadır. Buna göre; en yüksek ortalama puanın klan 

kültüründe ( X  = 27.29) olduğu ve bunu adokrasi kültürü ( X  = 26.51), pazar kültürü ( X  = 

23.70) ve hiyerarşi kültürünün ( X  = 21.37) izlediği görülmektedir. Özel öğretim kurumu 

öğretmenlerinin görev yaptıkları kurumlarındaki mevcut ve ideal örgüt kültürüne ilişkin profil 

Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 

 
Şekil 2. Özel öğretim kurumu mevcut ve ideal durum kültürü. 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi özel öğretim kurumundaki mevcut duruma ilişkin dört örgüt 

kültürü türüne de hemen hemen eşit derecede önem verildiği; ancak pazar kültürü ve klan 

kültürüne diğerlerine göre biraz daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır. Öğretmenler, 

çalıştıkları kurumdan gelecekte sahip olmasını beklediği ideal örgüt kültürü profilinde mevcut 

örgüt kültürü profiline kıyasla; adokrasi ve klan kültürü tipinin daha baskın olduğu; hiyerarşi ve 

pazar kültürünün ise kurum içinde baskınlığının azaldığı bir örgüt kültürü profili oluşturulmasını 

arzuladıkları görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin çalıştıkları kurumun geleceğine ilişkin 

bekledikleri örgüt kültürü profilinde; istikrar ve kontrolün vurgulandığı hiyerarşi ve pazar 

kültürü yerine esneklik ve hoşgörünün vurgulandığı klan ve adokrasi kültürünün 

oluşturulmasını istedikleri söylenebilir. 

Örgüt kültürünün farklı boyutlarına ilişkin yapılan çalışmalarla örgütlerdeki işgörenlerin 

davranışlarının, kültürden nasıl etkilendiğinin belirlenmesi önemlidir (Özdemir, 2012). 

Değerler, işgörenlerin ve örgütün davranışları açısından önemlidir. Dolayısıyla örgütsel yaşam 

için değerlerin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle örgüt kültürü içinde anlamlı olan 

değerlerin belirlenmesi ve bunun işgörenler ile örgüt içindeki paylaşım düzeyinin tespit edilmesi 

birey ve örgüt uyumu için önem teşkil etmektedir (Taşdan, 2010). Bu nedenle Tablo 3, 

öğretmenlerin özel öğretim kurumlarına ilişkin görüşlerinin toplandığı ÖKDÖ’deki mevcut 

örgüt kültürüne dair her bir maddenin ortalama profillerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama 

puanlarına yer verilmiştir. 

Tablo 3. 
Mevcut Örgüt Kültüründe ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili. 

Ölçek Maddeleri 
Örgüt Kültürü Tipleri 

Klan 
Kültürü 

Adokrasi 
Kültürü 

Pazar 
Kültürü 

Hiyerarşi 
Kültürü 

1. Örgüt Özellikleri 27,23 21,56 25,06 25,60 
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2. Örgüt Lideri  25,13 23,70 25,73 25,26 
3. İşgörenlerin Yönetimi 24,26 23,50 28,16 23,73 
4. Örgütsel Bağ 25,30 21,90 25,03 27,76 
5. Stratejik Önem 24,90 25,33 27,03 22,23 
6. Başarı Kriterleri 22,03 24,05 26,86 26,26 

Tablo 3’te özel öğretim kurumunda mevcut duruma ilişkin ÖKDÖ’ deki her bir maddenin 

ortalama puanları verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; örgüt özellikleri açısından baskın olan 

örgüt kültürü tipinin klan kültürü ( X  = 27,23) olduğu ve bunu hiyerarşi kültürü ( X  = 25,60), 

pazar kültürü ( X  = 25,06) ve adokrasi kültürünün ( X  = 21,56) izlediği görülmüştür. Örgüt 

lideri açısından ise en yüksek ortalama puanının pazar kültürüne ( X  = 25,73) ait olduğu ve bu 

kültürü hiyerarşi ( X  = 25,26), klan ( X  = 25,13) ve adokrasi kültürünün ( X  = 23,70) takip ettiği 

belirlenmiştir. İşgörenlerin yönetimi açısından da baskın örgüt kültürü türünün pazar kültürü (

X  = 28,16)  olduğu anlaşılmıştır. Pazar kültüründen sonra işgörenlerin yönetimi açısından 

baskın olan kültür türleri sırasıyla; klan kültürü ( X  = 24,26), hiyerarşi kültürü ( X  = 23,73)  ve 

adokrasi kültürüdür ( X  = 23,50).   Örgütsel bağ maddesine ait ortalamalar incelendiğinde; en 

yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya doğru sıralamanın hiyerarşi kültürü ( X = 27,76), klan 

kültürü ( X  = 25,30), pazar kültürü ( X  = 25,03) ve adokrasi kültürü ( X  = 21,90) şeklindedir. 

Stratejik önem açısından maddelerin ortalama puanlarına ilişkin öne çıkan kültür türü; pazar (

X  = 27,03)  ve adokrasi kültürü ( X  = 25,23) iken, bu kültür tiplerini klan ( X = 24,90) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 22,23) izlemektedir.  Başarı kritelerine ilişkin ortalamalarda en yüksek 

puan ortalaması pazar kültürüne ( X  = 26,86) aittir. Bunu hiyerarşi ( X = 26,26), adokrasi ( X = 

24,05) ve klan kültürü ( X = 22,03) izlemektedir. Tablo 4’de ise öğretmenlerin özel öğretim 

kurumlarına ilişkin görüşlerinin toplandığı ÖKDÖ’ deki hedeflenen örgüt kültürüne dair her bir 

maddenin ortalama profillerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama puanlarına yer verilmiştir. 

Tablo 4. 
İdeal Örgüt Kültüründe ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili. 

Ölçek Maddeleri 

Örgüt Kültürü Tipleri 

Klan 
Kültürü 

Adokrasi 
Kültürü 

Pazar 
Kültürü 

Hiyerarşi 
Kültürü 

1. Örgüt Özellikleri 26,43 27,60 26,33 19,63 
2. Örgüt Lideri  24,40 25,50 27,06 23,03 
3. İşgörenlerin 

Yönetimi 
22,50 26,66 24,66 25,83 

4. Örgütsel Bağ 29,46 26,06 24,60 20,03 
5. Stratejik Önem 30,76 28,06 22,03 18,80 
6. Başarı Kriterleri 29,23 29,40 19,26 22,10 

Tablo 4 incelendiğinde; öğretmenlerin ÖKDÖ’den elde edilen ideal örgüt kültürüne ilişkin 

puanların her bir maddesine ait ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre; örgüt özellikleri 

maddesinde en yüksek ortalama puan adokrasi kültürüne ( X = 27,60)  ait iken; bu kültür tipini 

klan ( X = 26,43), pazar ( X = 26,33)  ve hiyerarşi kültürü ( X = 19,63) takip etmektedir. Örgüt 

lideri maddesinde ise pazar kültürü ( X = 27,06) tipinin diğer kültür tiplerine göre daha baskın 

olduğu ve bu sıralamayı adokrasi ( X = 25,50), klan ( X = 24,40)  ve hiyerarşi kültürünün ( X = 

23,03)  takip ettiği belirlenmiştir. İşgörenlerin yönetimi maddesi açısından puan ortalamaları 

incelendiğinde ise; adokrasi ( X = 26,66) ve hiyerarşi kültürü ( X = 25,83) tiplerinin daha baskın 

olduğu görülmüştür. Bu maddede en düşük puan ortalaması ise klan kültürüne ( X = 22,50)  

aittir. Örgütsel bağ maddesine ilişkin en yüksek puan ortalamasından en düşük puan 

ortalamasına doğru; klan ( X = 29,46),  adokrasi ( X = 26,06), pazar kültürü ( X = 24,60) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 20,03) şeklindedir. Stratejik öneme ilişkin en yüksek puan ortalamasının 

klan kültürüne ( X = 30,76) ait olduğu ve bunu adokrasi ( X = 28,06), pazar ( X = 22,03) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 18,80)  izlemektedir. Başarı kriterleri maddesinde baskın örgüt kültürü 

adokrasi ( X = 29,40) ve klan kültürüdür ( X = 29,23). Bu kültür tiplerini sırasıyla hiyerarşi ( X
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= 22,10) ve pazar kültürü (X ̅= 19,26)  takip etmektedir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt 

kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgüt özellikleri maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi 

değerler modeli Şekil 3’de belirtilmiştir: 

 
Şekil 3. Örgüt özellikleri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 3 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlere göre kurumdaki 

mevcut olan hiyerarşi kültürünün, gelecekte hedeflenen örgüt kültüründe daha düşük ortalama 

puana sahip olduğu; dolayısıyla örgütün hiyerarşi örgüt kültürü tipinin azaltılmasının 

hedeflendiği söylenebilir. Örgütte mevcut adokrasi kültürünün ise gelecekte örgütte daha baskın 

olarak oluşturulmak istenen bir örgüt kültürü tipi olduğu bulgulanmıştır. Örgüt özellikleri 

açısından; özel öğretim kurumunda mevcut olan örgüt kültürünün dışa odaklı ve esnek, inisiyatif 

kullanılabilir yönde bir örgüt kültürünü oluşturma eğiliminde olduğu söylenebilir. Mevcut örgüt 

kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgüt lideri maddesine ilişkin ortalama 

profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 4’de belirtilmiştir: 
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Şekil 4. Örgüt Lideri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 4 incelendiğinde ise; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlere göre 

kurumdaki mevcut olan hiyerarşi kültürünün örgütsel özellikler maddesinde de olduğu gibi, 

gelecekte hedeflenen örgüt kültüründe biraz daha düşük ortalama puana sahip olduğu; 

dolayısıyla örgütün hiyerarşi örgüt kültürü tipinin mevcuttaki duruma kıyasla biraz daha 

azaltılmasının hedeflendiği düşünülmektedir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne 

ilişkin ÖKDÖ’deki işgörenlerin yönetimi maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi 

değerler modeli Şekil 5’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 5. İşgörenlerin yönetimi maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 5’de de görüldüğü gibi; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin 

işgörenlerin yönetimi maddesine ilişkin olarak klan kültürünün ve pazar kültürünün daha 

azaldığı bir örgüt kültürü profilini oluşturulmasını istemektedirler. Bunun yanı sıra hiyerarşi ve 

adokrasi kültürünün de mevcut kültüre kıyasla biraz daha baskın olmasını hedeflemektedirler. 

Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgütsel bağ maddesine 

ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 6’da belirtilmiştir: 
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Şekil 6. Örgütsel bağ maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 6 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin örgüt 

özellikleri ve örgüt lideri maddelerinde de görüldüğü gibi hedeflenen hiyerarşi kültürü, 

mevcuttaki örgüt kültürüne göre örgütsel bağ maddesi açısından da daha az baskın olması 

istenen bir örgüt kültürüdür. Örgütsel bağ açısından öğretmenler, mevcut örgüt kültürü profiline 

kıyasla klan kültürü ve adokrasi kültürünü örgütlerinde daha fazla baskın örgüt kültürü tipi 

olarak görmeyi beklemektedirler. Bu etkileşimle birlikte pazar kültürünün de örgüt profili 

içindeki alanın hedeflenen örgüt kültürü profili içinde daraldığı söylenebilir. Mevcut örgüt 

kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki stratejik önem maddesine ilişkin ortalama 

profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 7’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 7. Stratejik önem maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 7 incelendiğinde de örgütsel bağ maddesinde olduğu gibi özel öğretim kurumu 

öğretmenlerinin klan ve adokrasi örgüt kültürünün ön planda olduğu, daha az hiyerarşi ve pazar 

kültürünün hâkim olduğu bir örgüt kültürü profili oluşturulmasının beklendiği söylenebilir. 

Stratejik önem açısından öğretmenlerin, istikrar ve kontrolün mevcut olduğu bir örgüt kültürü 
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tipinden esnek ve inisiyatif veren bir örgüt kültürüne doğru değişimin gerçekleştirilmesine 

eğilimlerinin olduğu söylenebilir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin 

ÖKDÖ’deki başarı kriterleri maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi değerler modeli 

Şekil 8’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 8. Başarı kriterleri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 8 incelendiğinde başarı kriterleri açısından; örgütsel bağ ve stratejik önemde 

görüldüğü gibi istikrar ve kontrol kültüründen esnek ve inisiyatif veren bir örgüt kültürüne doğru 

hareket edilme eğiliminde olunduğu düşünülmektedir. Şekil 8’de dikkate değer değişim, pazar 

kültüründe söz konusudur. Özel öğretim öğretmenleri, mevcut örgüt kültüründeki pazar kültürü 

tipinin, hedeflenen örgüt kültürü içindeki baskınlığının azaltılması eğilimini göstermişlerdir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada Cameron ve Quinn’in rekabetçi değerler modelinden hareketle, dört tip örgüt 

kültürü tipinden hangisinin daha egemen olduğu ve hangisinin ne kadar olması gerektiği 

sorusundan hareket edilmiş ve analiz sonucunda, özel öğretim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin çalıştıkları kurumda daha çok pazar kültürünün baskın olduğu algısına sahip 

oldukları görülmüştür. Pazar kültürünü takiben sırasıyla hiyerarşi, klan ve adokrasi kültürü, 

örgütteki baskın olan mevcut örgüt kültürüdür. Bu bulgu Terzi ‘nin (2005) ilköğretim 

kurumlarında yapmış olduğu ve kuraldan daha çok işlerin yapılmasının öncelikli amaç edinildiği 

başarı kültürünün ön plana çıktığı araştırma bulgusunu desteklemektedir. 

Araştırmada öğretmenlerin hedefledikleri örgüt kültürü profiline ilişkin bulgular 

incelendiğinde ise klan ve adokrasi örgüt kültürü tiplerinin daha fazla; pazar ve hiyerarşi kültürü 

tiplerinin daha az baskın olduğu bir örgüt kültürü profili şeklinde olmasını bekledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Koşar’ın (2008), Özdemir’in (2012) ve Terzi’nin (2005) çalışmalarında 

okullarında örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinin ön planda tutulduğu görev kültürünün, 

baskın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulguların araştırma bulguları ile benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. Durmaz (2010) yapmış olduğu çalışmanın sonucunda; eğitim ve araştırma 

örgütlerinin, klan ya da adokrasi kültür tipi özelliklerine sahip olmalarının, onların çevreye 

uyum sağlamalarını kolaylaştıracağı ve çalışanlarının işbirliği içinde etkili, verimli ve 

örgütlerine bağlı üyeler olmalarına katkı sağlayacağı bilgisine ulaşmıştır. Buradan yola 

çıkıldığında özel öğretim kurumlarının mevcut örgüt kültürü tipini, daha etkili ve verimli bir 

örgüt tipine doğru değiştirmek istedikleri söylenebilir.  
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Özel okulların örgüt kültürü alt boyutlarının, resmi okullarla kıyaslandığında daha iyi 

düzeyde kültürel özelliklere sahip oldukları görülmüştür (Arslan vd., 2007). Bu araştırmada 

mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki her bir maddenin örgüt 

profillerine ilişkin bulgular incelendiğinde; örgüt lideri ve işgören yönetimine ilişkin 

maddelerdeki mevcut örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürü profillerinde büyük bir değişim 

görülmezken; örgütsel bağ, stratejik önem ve başarı kriterleri açısından mevcut örgüt kültürü 

tipine kıyasla hedeflenen örgüt kültürü profilinin daha esnek ve inisiyatif kullanmaya yönelik 

bir örgüt kültürü ile klan ve adokrasi kültürünün daha ön planda olduğu bir örgüt kültürünün 

profilinin tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Taşdan (2010), çalışmasında özel okullardaki 

öğretmenlere göre örgüt içindeki en önemli değerin insan odaklı bir örgüt kültürü oluşturulması 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arslan vd. (2007) ise hem özel hem de resmi okullarda işbirliği-

iletişim boyutunun örgütsel kültür açısından en üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Alanyazından 

elde edilen bu bulguların, araştırma bulgusu ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu 

bulgulardan yola çıkıldığında; adokrasi kültürünün girişimcilik, yenilik, risk alma, yeni 

düşünceleri ortaya koyması; klan kültüründe ise ekip çalışması, güven, sadakatin ön plana 

çıkması sebebiyle çevresindeki diğer özel öğretim kurumları ile rekabet içinde olan bu tür 

örgütlerde adokrasi ve klan kültürünün baskın olmasının örgütsel etkililiğe katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Örgüt yöneticileri örgütün sahip olduğu koşullar ve kabiliyetler çerçevesinde; vizyon, 

misyon ve stratejilerini şekillendirmelidir. Tüm bunlar doğrultusunda örgüt kültürünün 

gelişmesi sağlamalıdırlar. Bu kapsamda örgütün diğer örgütlerden yardım alması ve duruma 

göre onlara yardım etmesi gerekiyorsa örgüt kültürünün; klan veya adokrasi kültürünü taşıyacak 

özelliklere sahip olması gereklidir (Özdevecioğlu & Akın, 2013). Araştırma bulguları 

incelendiğinde; ÖKDÖ’nün hemen hemen her maddesinde hiyerarşi kültürünün hedeflenen 

örgüt kültürü profilindeki baskınlığının azaltıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun nedeninin 

ise özel bir eğitim kurumu olmasıyla sürekli yeniliği ve gelişimiyle diğer özel okullardan 

farklılaşmaya çalışan örgütlerin hiyerarşi kültürünün verilen görevlerin yapılması, kurallara 

uyulması ve durağanlık-kontrol vurgusu nedeniyle yeniliğe karşı kapalılığı ön plana çıkaran 

örgüt kültürü tipi olması sebebiyle daha az tercih edilen bir örgüt tipi olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; özel öğretim kurumlarında klan ve yaratıcılığın daha ön planda olduğu bir 

örgüt kültürü profili oluşturmak istendiği görülmüştür. Dolayısıyla özel öğretim kurumunda 

çalışan öğretmenlerin daha esnek ve inisiyatif kullanabildikleri bir örgüt kültürü oluşturmayı 

hedefledikleri söylenebilir. Tschannen-Moran ve Hoy (2000), örgüt içinde ve işgörenler 

arasında oluşan güven ortamı ile işgörenler arasındaki işbirliğinin ve iletişimin arttığını 

belirtmektedir. Tüm bunların yanı sıra Tschannen-Moran ve Hoy (2000), rekabetçi olmaktan 

ziyade güvenin esas alındığı bir kültür oluşturulmasının okulun etkililiği ile doğrudan ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bilgilerden yola çıkıldığında; klan ve yaratıcılığın ön plana 

çıktığı örgüt kültürü profiline sahip olan özel öğretim kurumunda okul etkililiğinin artacağı 

düşünülmektedir. Cameron ve Quinn (2017), küçük bir işletme olarak başlayıp zamanla gelişim 

gösteren örgütlerin kültür profilinde öncelikle yaratıcı ve klan kültürünün daha baskın olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu araştırmada katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 

öğretmenlerin beşte dördünün (% 73.3) kurumdaki hizmet süresinin dört yılın altında olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kurumdaki hedeflenen örgüt kültüründe klan ve yaratıcılık örgüt 

kültürü tipinin baskın olmasının altında yatan sebebin; öğretmenlerin çoğunluğunun kurumdaki 

hizmet süresinin azlığının da payı olduğu düşünülmektedir. 

Mevcut örgüt kültürü profilinden; öğretmenlerin hedefledikleri kültür profiline doğru bir 

değişimi sağlamak için bir değişim planı hazırlanmalı ve bu plan doğrultusunda, örgüt kültürü 

üzerinde etkili olan etmenler de göz önünde bulundurularak gerekli değişim 

gerçekleştirilmelidir. Okullarda olumlu bir örgüt kültürü geliştirmek için okul yöneticileri; ortak 

amaç, değer ve normlar etrafında öğretmenleri birleştirecek etkinlikler düzenleyebilir.  

Özel okul öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri hakkında daha derinlemesine 

bilgi sahibi olabilmek için konuyla ilgili nitel çalışmalara yer verilebilir. Mevcut araştırma 
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modeli kullanılarak ya da farklı araştırma tasarımları yoluyla aynı veya değişik sektörlerde ve 

daha geniş örneklemler üzerinde yeni araştırmalar düzenlenerek ilgili yazına katkı sağlanabilir. 
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Öz 

 Bu çalışmada, özel öğretim kurumu örneğiyle, öğretmenlerin kurumlarını 

ilişkilendirdikleri ve tercih ettikleri örgüt kültürü eğilimleri, Cameron ve Quinn’in “rekabetçi 

değerler modeli” çerçevesinde incelenmiştir. Rekabetçi değerler modelinde; klan kültürü, 

adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü olmak üzere dört örgüt tipi bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 100 puanı her bir örgüt kültürü tipinin (klan kültürü, 

adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü, pazar kültürü) içinde bulunduğu boyutlardaki ifadelere 

dağıtması istenmiştir. Mevcut uygulamalar çerçevesinde araştırmaya katılan öğretmenler 

çalıştıkları kurumu; klan kültürü, adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü 

çerçevesinde değerlendirmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarında var olan örgüt kültürü 

tipi ile hedefledikleri örgüt kültürü tipinin ne kadar ilişkilendirdikleri görülmüştür. Böylece dört 

örgüt kültürü tipinden hangisinin ne kadar olması gerektiği ortaya konmuş ve mevcut durum ile 

olması gereken durum kıyaslanmıştır. 30 öğretmenin katıldığı çalışmanın verileri 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı başında toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin, çalıştıkları 

kurumu, daha çok hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü ile ilişkilendirilmiş; ancak egemen olması 

gereken örgüt kültürü tipinin daha çok adokrasi kültürü ve klan kültürü olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, özel öğretim kurumları, öğretmenler, örgüt kültürünü 

değerlendirme ölçeği. 

 

Abstract 

 In this study, considering the example of private education institution, the organizations’ 

cultural trends that the teachers and prefer are analyzed under the framework of Cameron and 

Quinn’s “competitive values model”. In the model, there are four organizational culture types 

such as clan, adhocracy, hierarchy, and market culture. The teachers were asked to distribute 

100 points to the expressions of each type of organizational culture (clan culture, adocracy 

culture, hierarchy culture, market culture). Teachers participating in the research within the 

framework of current practices; clan culture, adocracy culture, hierarchy culture and market 

culture. It is seen that the relationship between the type of organizational culture and the type of 

organizational culture that the teachers have in their institutions. Thus, which of the four types 

of organizational culture should be and how the current situation should be compared. The data 

of the 30 teachers are gathered in the beginning of the 2018-2019 academic year. According to 

the result of the research, the teachers associate their institutions with the hierarchy and market 

culture mostly, however, it is uttered that the culture type that is to be dominant is the adhocracy 

and clan.  

Keywords: Organizational culture, private education institutions, teachers, organizational 

culture assessment instrument. 
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Giriş 

Günümüzde örgütler, rekabetçi bir ortam içinde varlıklarını devam ettirmeye 

çalışmaktadırlar. Örgütlerin yaşanan değişimlere uyum sağlamaları ise rekabet ortamı içindeki 

örgütler için oldukça önemli bir konudur. Örgüt sahip olduğu unsurlar sayesinde dış çevresiyle 

uyum yakalayabilmektedir. Bu unsurlardan en önemlisi ise örgütü bir arada tutan ve ortak 

amaçlara yönlendiren örgüt kültürüdür (Durmaz, 2010). Son dönemlerde özellikle lider 

firmalara ilişkin yapılan çalışmalarda bu firmaları diğerlerinden ayıran temel farkın örgüt 

kültürlerinin olduğu ortaya çıkmıştır (Cameron & Quinn, 2017). Dolayısıyla örgüt kültürüne 

yönelik yapılan araştırmaların önem kazandığı söylenebilir. Alanyazında örgüt kültürünün farklı 

değişkenlerle olan ilişkisinin incelendiği araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalara; örgütsel 

bağlılık, iş tatmini, örgütsel yapı, liderlik stilleri, örgüt performansı, örgütsel sessizlik, örgütsel 

yaratıcılık, örgütsel özdeşleşme, öğrenen örgüt, güç stilleri (Ayık & Şayir, 2009; Balekoğlu, 

1992; Balay, 2010; Benda, 2000; Demir, 2017; Lim, 1995; Lund, 2003;  Çimen, 2018;  Kılıç, 

2006; Koşar, 2008; Miller, 2001; Meriç, 2018;  Reeves, 2006; Sune, 2016; Wasti & Can, 2008; 

Yücel & Koçak, 2014) örnek olarak verilebilir.  

Örgüt kültürü, özellikle son yıllarda eğitim örgütleri üzerinde sıkça araştırma yapılan 

konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmalara (Arslan, Satıcı & Kuru, 2007; Cheng, 1993; 

Hoy, 1990; İpek, 1999; Koşar, 2008; MacNeil, Prater & Busch, 2009; Özdemir, 2012; Sezgin, 

2009; Terzi, 2005; Yılmaz, 2004; Yücel, Karataş & Aydın, 2013) örnek verilebilir. Ayrıca 

alanyazında örgüt kültürü konusunda özel öğretim kurumlarında yapılan araştırmalar da 

bulunmaktadır. Terzi (1999), çalışmasında özel ve devlet liselerindeki kültürel yapıyı 

belirleyerek aralarında bir fark olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda özel ve 

devlet liselerindeki kültürel yapı, birbirlerine benzeşik özellikler sergilese de özel liselerin daha 

olumlu bir örgütsel kültüre sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yavuz ve Yılmaz (2012) ise; resmi ve 

özel ilköğretim okullarının kültür ve etkililik düzeylerinin öğretmen algılarına göre 

değerlendirilmesi ile resmi ve özel ilköğretim okullarının etkililik ve kültür düzeylerinin 

karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda özel okulların resmi 

okullara göre daha güçlü bir örgüt kültürüne sahip olduğunu; özel ilköğretim okullarının resmi 

ilköğretim okullarına göre etkili okul boyutlarında, daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Türkiye’de devlet okullarının kalite ve niteliğinde düşme görülürken (Arslan vd., 2007); özel 

okulların, eğitimde yeni düşünce ve uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunduğu 

görülmektedir. Özel okullar nitelikli eğitim vermeleri sebebiyle genellikle tercih edilen 

kurumlardandır (Uygun, 2003). Yapılan araştırmalarda özellikle özel okullarda uzlaşma ve 

ahengin yapılan işlerde önemli bir özellik olarak algılanması; eğitim-öğretim konusunda güçlü 

amaçlarının olması; etkin bir katılımla planların ve problemlere ilişkin çözümlerin 

gerçekleştirilmesi; yöneticilerin bir lider olarak öğretmenler tarafından algılanması (Karabulut, 

1996) sebebiyle özel okulların tüm bu özellikler açısından güçlü bir örgüt kültürüne sahip 

oldukları düşünülmektedir (Yavuz & Yılmaz, 2012). Bu nedenle araştırmada özel öğretim 

kurumlarındaki hem mevcut örgüt kültürünü hem de hedeflenen örgüt kültürü tipolojisi ortaya 

çıkarılarak örgüt kültürü profiline ilişkin incelemelerde bulunulmuştur. 

Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü kavramı 1980’li yıllarda popüler olmaya başlayan bir kavramdır. Bu yıllara 

kadar örgütsel yapı ve strateji kavramları üzerine yoğunlaşırken 80’li yıllardan sonra örgüt 

kültürü kavramı ortaya çıkmıştır (Özdevecioğlu & Akın, 2013). Genel bir ifadeyle örgüt kültürü, 

örgütün ve çalışanların davranışlarını şekillendiren; diğer çalışanlara aktarılabilen ve zaman 

içinde değişim gösterebilen; değer, düşünce ve normlardan oluşan bütünsel bir sistemdir 

(Ataman, 2002). Özkalp ve Kırel’e (2001) göre ise örgüt kültürü, bütün işgörenlerin paylaştığı, 

örgüt içinde iyi ve kötünün tanımlandığı, hangi davranışların istenip istenmediğini gösteren 

değerler bütünüdür. Örgütte insanla ilgili olan politikalar, tutum ve davranışlar, değerler, 

normlar, gelenekler, semboller ve alışkanlıklar örgüt kültürünü oluşturan unsurlardır.  

Örgüt kültürüne ilişkin yapılan tanımlarda, örgüt kültürünün örgütü sosyal anlamda bir 

arada tutan bir kavram olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle örgüt kültürünün birbirini 

tamamlayıcı unsurlardan meydana geldiği söylenebilir. Örgütlerin sahip oldukları farklı 
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özelliklerden dolayı örgüt kültürü, her örgütte farklı bir yapıya sahiptir (İşcan & Timuroğlu, 

2007, s. 1). Örgüt kültürleri arasındaki farklılığa, örgütlerin kendine ait vizyonları, misyonları, 

stratejileri, amaçları, hedefleri, maddi ve beşeri kaynakları ve faaliyetlere sahip olmaları neden 

olmaktadır. Örgüt kültürü, örgütün içinde bulunduğu çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal 

standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle olan ilişki düzey ve şekillerini ortaya 

koymaktadır. Özetle, örgüt kültürü bir örgütü diğerlerinden ayıran ve seçenekleri yönlendiren 

temel değerler sistemidir (Terzi, 2000, s. 24). 

Örgüt kültürünün sahip olduğu özellikler ise farklı düşünürlerce şu şekilde özetlenmiştir; 

örgüt kültürü, öğrenilen ya da sonradan kazanılan bir olgu olmasının yanı sıra oluşturulan örgüt 

kültürü, örgütün üyeleri arasında paylaşılabilir olmalıdır. Bunların yanı sıra örgüt kültürü, yazılı 

bir metin değil; örgüt üyelerinin düşünce sistemlerinde inanç ve değer yargıları olarak 

bulunmaktadırlar. Ayrıca örgüt kültürü, düzenli şekilde tekrarlanan ve ortaya çıkarılan 

davranışsal kalıplardır (Eren, 2004).  

Alanyazında örgüt kültürüne ilişkin farklı sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. Quinn 

ve McGarth, 1985 yılında örgüt kültürünü; rasyonel, gelişmeci, uzlaşmacı ve hiyerarşik olarak 

sınıflandırırken; Harrison ve Handy ayrı ayrı sınıflandırmalarda bulunmuş olsalar da ortaya 

koymuş olduklları model birbirlerine paralellik göstermektedir. (Şişman, 2011). Deal ve 

Kennedy’nin sınıflandırması incelendiğinde ise örgüt kültürü ve içinde bulunduğu çevre 

arasında iki boyutlu bir ilişkiden oluşan model otaya koydukları görülmüştür (Eren, 2004). Bir 

başka sınıflandırma ise William Ouchi’ye ait Teori Z yaklaşımıdır (Hoy & Miskel, 2010). 

Parsons ise kültürü uyum, amaç, bütünleşme ve meşruluk olmak üzere dört unsur çerçevesinde 

ele alarak incelemiştir (Özgüner, 2011). 

Örgüt kültürünün farklı çalışmalarda farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmüştür. Bu 

sınıflandırmalardan biri de Cameron ve Quinn’in ortaya koyduğu ve rekabetçi değerler 

modeline dayanan klan kültürü, adokrasi kültürü, pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü 

sınıflandırmasıdır (Çavuşoğlu & Köse, 2016). Bu araştırmada da Cameron ve Quinn’in örgüt 

kültürüne ilişkin yapmış oldukları sınıflandırma esas alınmıştır. 

Örgüt Kültürünün Değerlendirilmesinde Cameron ve Quinn Modeli 

Örgütsel yapının incelenmesine ilişkin çalışmalar yapan Cameron ve Quinn, dört aşamalı 

bir örgütsel hayat döngüsü modelini geliştirmişler ve her aşamadaki örgütleri birkaç belirgin 

karakteristik özellikleri ile tanımlamışlardır (Erdem, Adıgüzel & Kaya, 2011, s. 77). Cameron 

ve Quinn‘in yapmış oldukları çalışmalar sonucunda dört farklı kültürel yapı ile örgütlerdeki 

kültürü açıklamaktadır. Bu kültür tipleri; işbirliği (klan) kültürü, kontrol (hiyerarşi) kültürü, 

piyasa (pazar) kültürü ve yaratıcılık (adokrasi) kültürüdür. Cameron ve Quinn’e göre her bir 

örgütün sahip olduğu kültürel yapısı, bu sınıflamalardan birine yatkın olmakla birlikte, 

örgütlerin bu yaşam döngüsü içinde farklı kültürel yaklaşımlar içinde de olacağını ifade 

etmektedirler (Ergün, 2007, s. 268). Cameron ve Quinn örgüt kültürüne ilişkin geliştirdikleri 

rekabetçi değerler modeli çerçevesinde örgütsel etkinlik için bireylerin değer yargılarının 

deneysel analizi temelinde rekabetçi değerler modelini oluşturmuşlardır (Acaray, 

Çekmecelioğlu & Akturan, 2015). Bu model Şekil 1’de sunulmuştur: 
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Şekil 1. Rekabetçi değerler modeli. (Cameron & Quinn, 2017, s. 62). 

Şekil 1’de de belirtilen rekabetçi değerler modelinde belirtilen dikey eksen, organik 

süreçlerden mekanik süreçlere doğru bir yayılımı göstermektedir. Organik süreçlerin öne çıkan 

özellikleri; esneklik, dinamiklik ve kendiliğinden oluşmadır. Mekanik süreçlerin önem verdiği 

özellikler ise kontrol, denge ve düzendir. Yatay eksen ise bulunduğu konumu koruma ve dış 

konumlandırma boyutları üzerine oluşturulmuştur. İçsel koruma; bütünlük ve düzene önem 

verirken, dış konumlandırmanın rekabete ve değişime önem vermektedir. Buradan yola 

çıkıldığında; iki boyutun birbirine zıt olduğu anlaşılmaktadır (Cameron & Quinn, 2017). 

Örgütsel başarı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi inceleyerek örgütsel etkililik adına bireylerin 

sahip oldukları değer yargıları deneye dayanan analizler sonucunda rekabetçi değerler modelini 

ortaya koyan Cameron ve Quinn’nin (Eren, 2004), Şekil 1’de belirtilen örgüt kültürünün 

tiplerine ilişkin özelliklerden sol üst köşede yer alan klan (işbirliği) kültüründe liderler, ebeveyn 

rolündedirler ve insan kaynağının geliştirilmesinin esas alındığı bir kültür tipidir (Eren, 2004).  

İşbirliğinin ön planda olduğu ve takım çalışmasının hakim olduğu klan kültürü tipinde örgüt 

üyeleri birbirlerine bağlıdır ve örgüt bir aile gibidir (Cameron, Quinn & DeGraff, 2014’ den 

aktaran Kandemir, Tekeli & Özdaşlı, 2016). Bu örgüt tipinde samimi bir ortam vardır. İşgörenler 

birbirlerine bağlıdır. Bu nedenle de örgüt, bir klan olarak ifade edilmektedir. Bu örgüt 

kültüründe gücün kullanımı gayri resmi özelliktedir (Ergün, 2007, s. 268).  

Yaratıcılık (adokrasi) kültürü Şekil 1’de sağ üst köşede temsil edilmektedir. Bu kültürünün 

en önemli özelliği girişimcilik ve yeniliktir. Örgütteki değişim ve adokrasi yeteneği için 

girişimcilik önemli bir unsurdur (Cameron & Freeman, 1991). Bu kültür tipinde esneklik ve 

yaratıcılık ön plandadır. Adokrasi örgütünün hakim olduğu örgütlerde girişimcilik ve 

yenilikçiliğin yanı sıra risk alma özelliği de vardır. Bu örgüt tipinde büyüme ve içinde 

bulunduğu çevrede pazarı genişletme hedeflenmektedir (Cameron, Quinn & DeGraff, 2014’ den 

aktaran Kandemir, Tekeli & Özdaşlı, 2016). Örgütün esas aldığı şey, yeni mal ya da hizmet 

sahibi olmakla birlikte bu konuda lider olmaktır. Bireysellik ve özgürlük desteklenmektedir. 

Örgüt, işgörenleri bireysel girişimcilik konusunda teşvik etmektedir (Acaray vd., 2015). Şekil 

1’de sağ alt köşede temsil edilen pazar (rekabetçi) culture göre çevresindeki değişimlere uyum 

sağlamaya çalışan örgüt, yeni yapı ve süreçler aracılığıyla birlikte yeni inanç ve değerleri 

yapılandırmaya başlamaktadır. Örgüt kültüründe de örgütsel değişimi sonucunda değişim 

meydana gelmektedir. Pazar örgüt kültürü tipinde örgütün içinde bulunduğu gelişme ve değişim 

düzeyi ortaya konulmaktadır. Bu gelişim ve değişimin, örgütün içinde bulunduğu çevredeki 

rekabetten de etkilendiğini de söylemek mümkündür (Öcal & Ağca 2010, s. 167). Örgüt, dışsal 

unsurlara odaklanmıştır ve amacı pazardaki payını istikrarlı bir biçimde arttırmaktır. Çalışanları 
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bireysel başarıları konusunda teşvik eden ve bireylerin kişisel çıkarları doğrultusunda da hareket 

etmelerinde esnek davranabilen bir örgüt kültürü tipidir (Yücel & Koçak, 2014, s. 50). Şekil 

1’de sol alt köşede yer alan kontrol (hiyerarşi) kültürü, rasyonelliğin ön plana çıktığı bir örgüt 

kültürü tipidir. Rollere, kişilerden bağımsız şekilde daha fazla önem verilmektedir ve örgüt 

içindeki çalışanlar üstlendikleri bu rollerle tanımlanmaktadırlar. Örgüt işe alımlarda, tanımlanan 

rollere uygun kişileri seçmektedir. Hiyerarşik kültürün baskın olduğu örgütlerde işgörenlerin 

gözetim ve kontrolü sağlandıktan sonra onlardan itaat etmeleri beklenmektedir. İşgörenlerden 

beklenilen, önceden tanımlanmış görevleri yerine getirmeleridir (Ergün, 2007, s. 268). Şekil 

1’de sol alt bölümde yer alan hiyerarşi kültüründe kurala, düzene önem verilir ve denetim, 

kontrol, yönlendirme söz konusudur. Dolayısıyla liderlerin iyi birer koordinatör ve organizatör 

olduğu söylenebilir (Acaray vd., 2015). 

Bu araştırmada özel öğretim kurumlarında hangi örgüt kültürü tiplerinin daha baskın 

olduğu belirlenmeye çalışılarak yöneticilere, çalışanların nasıl bir örgüt tipi istediklerini kolayca 

tespit etmelerine ve örgütteki işgörenlerin hedefledikleri örgüt kültürüne yönelik yapacakları 

değişim uygulamalarında örnek olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle; araştırmanın amacı özel 

öğretim kurumlarında mevcut olan örgüt kültürü profili ile hedeflenen örgüt kültürü profilinin 

belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okuldaki mevcut 

örgüt profili nasıldır? 

2. Özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okuldaki 

hedeflenen örgüt kültürü profili nasıldır?  

 

Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, özel kurumlar örneğiyle, özel öğretim kurumlarında egemen olan örgüt 

kültürünün mevcut durumu ve eğitim işgörenleri tarafından arzu edilen durumun, Cameron ve 

Ouinn’in rekabetçi değerler modeli çerçevesinde yer alan dört çeşit örgüt kültürü tipinden 

hangisinin daha baskın olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Evren ve Örneklem 

 Özel öğretim kurumlarındaki mevcut örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürünün 

profilini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Balıkesir ili Edremit ilçesinde uygun örnekleme yoluyla belirlenen bir özel öğretim kurumunda 

görev yapan 30 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

demografik özellikleri Tablo 1’de belirtildiği gibidir: 

Tablo 1. 
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler. 

Değişkenler Kategoriler f % 

Cinsiyet 3. Kadın  24 80.0 
4. Erkek 6 20.0 

Toplam 30 100 

Yaş 4. 24-35 yaş 14 46.7 
5. 36-45 yaş 11 36.7 
6. 46 yaş ve üzeri 5 16.6 

Toplam 30 100 

Mesleki kıdem 4. 1-10 yıl 14 46.7 
5. 11-20 yıl 10 33.3 
6. 21 ve üzeri yıl 6 20.0 

Toplam 30 100 

Bulunulan okuldaki 
hizmet süresi 

4. Bir yıla kadar 5 16.6 
5. İki-dört yıl 17 56.7 
6. Beş yıl ve üzeri 8 26.7 
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Toplam 30 100 

Araştırmanın katılımcılarına ilişkin demografik bilgiler incelendiğinde; katılımcıların beşte 

dördünün (%80.0) kadın olduğu; yaklaşık olarak yarısına yakın katılımcının ise orta yaş altı (24-

35 yaş) düzeyinde olduğu görülmektedir. Mesleki kıdem ve bulunulan okuldaki hizmet süresine 

ilişkin özellikler incelendiğinde ise; katılımcıların yarısına yakının (%46.7) 1-10 yıl arasında 

mesleki kıdeme sahip olduğu; yarısından fazlasının (%56.7) ise iki-dört yıl arasında bulunduğu 

okulda hizmet süresine sahip öğretmenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada örgüt kültürü tiplerini ortaya çıkarmak için Cameron ve Quinn’in hazırlamış 

oldukları Örgütsel Kültürü Değerlendirme Ölçeği kullanılmış ve öğretmenlere yönelik olarak 

bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Ankette örgüt kültürü ile ilgili ifadeler dört farklı örgüt 

kültürü tipi (klan, hiyerarşi, adokrasi ve pazar) ile ilişkilidir. Ölçek maddelerinde; A önermeleri 

klan kültürünü, B önermeleri adokrasi kültürünü, C önermeleri pazar kültürünü ve D önermeleri 

ise hiyerarşi kültürünü temsil etmektedir. Her bir ifadenin mevcut durumu ile olması gereken 

durumunun ne olduğu sorgulanmıştır. Öğretmenler 100’er puanı, çalıştıkları kültürel ortamın 

mevcut durumu için ayrı; olması gereken durumu için ayrı dağıtmışlardır. Veriler SPSS 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Örgüt kültürü boyutları için dağıtılan puanların 

ortalamaları alınmış, böylelikle her bir örgüt kültürü boyutunda hem mevcut durum hem de 

istenen durumun puanları hesaplanmış ve örgüttün mevcut durumu ile arzu edilen duruma 

ilişkin kültür profili ortaya çıkarılmıştır. Cameron ve Ouinn’in rekabetçi değerler modeli 

çerçevesinde oluşturdukları örgüt kültürünü değerlendirme ölçeği kullanarak yapılan 

araştırmalara ise (Aktan & Aydıntan, 2016; Çavuşoğlu & Köse, 2016; Durmaz, 2010; Erdem, 

2007; Fralinger & Olson, 2007; Kandemir vd., 2016; Özgözgü & Atılgan, 2017; Suderman, 

2012) örnek olarak verilebilir. 

 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen örgüt kültürü tiplerine ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. Özel 

öğretim kurumunda görev yapan 30 öğretmenin, dört örgüt kültürü tipinden kurumlarını 

ilişkilendirdikleri mevcut durum ve olmasını istedikleri ideal duruma ilişkin aldıkları minimum 

ve maksimum puanlar ile puanların aritmetik ortalaması ve standart sapmalarına ilişkin bulgular 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 
Mevcut Durum ve İdeal Duruma İlişkin Örgüt Kültürü Tipleri. 

Örgüt Kültürü Tipi 

Mevcut Durum İdeal Durum 
Ortalama 

Farkı 
Aritmetik 

Ortalaması 
Aritmetik 

Ortalaması 

E. Klan Kültürü 24.58 27.29 -2.71 
F. Adokrasi Kültürü 23.36 26.51 -3.15 
G. Pazar Kültürü 26.80 23.70 3.1 
H. Hiyerarşi Kültürü 24.99 21.37 3.62 

Tablo 2 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin kurumlarında 

mevcut olan örgüt kültürü profilinde öne çıkan kültür tipinin pazar kültürü ( X = 26.80) olduğu 

görülmektedir. Pazar kültürünü, hiyerarşi kültürü ( X  = 24.99), klan kültürü ( X  = 24.58) ve 

adokrasi kültürü ( X  = 23.36) izlemektedir. Tablo 2’de ayrıca özel öğretim kurumunda görev 

yapan öğretmenlerin ideal örgüt kültürüne ilişkin görüşlerinden elde edilen puan ortalamalarına 

ilişkin elde edilen veriler de yer almaktadır. Buna göre; en yüksek ortalama puanın klan 

kültüründe ( X  = 27.29) olduğu ve bunu adokrasi kültürü ( X  = 26.51), pazar kültürü ( X  = 

23.70) ve hiyerarşi kültürünün ( X  = 21.37) izlediği görülmektedir. Özel öğretim kurumu 

öğretmenlerinin görev yaptıkları kurumlarındaki mevcut ve ideal örgüt kültürüne ilişkin profil 

Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 
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Şekil 2. Özel öğretim kurumu mevcut ve ideal durum kültürü. 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi özel öğretim kurumundaki mevcut duruma ilişkin dört örgüt 

kültürü türüne de hemen hemen eşit derecede önem verildiği; ancak pazar kültürü ve klan 

kültürüne diğerlerine göre biraz daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır. Öğretmenler, 

çalıştıkları kurumdan gelecekte sahip olmasını beklediği ideal örgüt kültürü profilinde mevcut 

örgüt kültürü profiline kıyasla; adokrasi ve klan kültürü tipinin daha baskın olduğu; hiyerarşi ve 

pazar kültürünün ise kurum içinde baskınlığının azaldığı bir örgüt kültürü profili oluşturulmasını 

arzuladıkları görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin çalıştıkları kurumun geleceğine ilişkin 

bekledikleri örgüt kültürü profilinde; istikrar ve kontrolün vurgulandığı hiyerarşi ve pazar 

kültürü yerine esneklik ve hoşgörünün vurgulandığı klan ve adokrasi kültürünün 

oluşturulmasını istedikleri söylenebilir. 

Örgüt kültürünün farklı boyutlarına ilişkin yapılan çalışmalarla örgütlerdeki işgörenlerin 

davranışlarının, kültürden nasıl etkilendiğinin belirlenmesi önemlidir (Özdemir, 2012). 

Değerler, işgörenlerin ve örgütün davranışları açısından önemlidir. Dolayısıyla örgütsel yaşam 

için değerlerin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle örgüt kültürü içinde anlamlı olan 

değerlerin belirlenmesi ve bunun işgörenler ile örgüt içindeki paylaşım düzeyinin tespit edilmesi 

birey ve örgüt uyumu için önem teşkil etmektedir (Taşdan, 2010). Bu nedenle Tablo 3, 

öğretmenlerin özel öğretim kurumlarına ilişkin görüşlerinin toplandığı ÖKDÖ’deki mevcut 

örgüt kültürüne dair her bir maddenin ortalama profillerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama 

puanlarına yer verilmiştir. 
Tablo 3. 

Mevcut Örgüt Kültüründe ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili. 

Ölçek Maddeleri 

Örgüt Kültürü Tipleri 

Klan 
Kültürü 

Adokrasi 
Kültürü 

Pazar 
Kültürü 

Hiyerarşi 
Kültürü 

7. Örgüt Özellikleri 27,23 21,56 25,06 25,60 
8. Örgüt Lideri  25,13 23,70 25,73 25,26 
9. İşgörenlerin Yönetimi 24,26 23,50 28,16 23,73 
10. Örgütsel Bağ 25,30 21,90 25,03 27,76 
11. Stratejik Önem 24,90 25,33 27,03 22,23 
12. Başarı Kriterleri 22,03 24,05 26,86 26,26 

Tablo 3’te özel öğretim kurumunda mevcut duruma ilişkin ÖKDÖ’ deki her bir maddenin 

ortalama puanları verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; örgüt özellikleri açısından baskın olan 

örgüt kültürü tipinin klan kültürü ( X  = 27,23) olduğu ve bunu hiyerarşi kültürü ( X  = 25,60), 
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pazar kültürü ( X  = 25,06) ve adokrasi kültürünün ( X  = 21,56) izlediği görülmüştür. Örgüt 

lideri açısından ise en yüksek ortalama puanının pazar kültürüne ( X  = 25,73) ait olduğu ve bu 

kültürü hiyerarşi ( X  = 25,26), klan ( X  = 25,13) ve adokrasi kültürünün ( X  = 23,70) takip ettiği 

belirlenmiştir. İşgörenlerin yönetimi açısından da baskın örgüt kültürü türünün pazar kültürü (

X  = 28,16)  olduğu anlaşılmıştır. Pazar kültüründen sonra işgörenlerin yönetimi açısından 

baskın olan kültür türleri sırasıyla; klan kültürü ( X  = 24,26), hiyerarşi kültürü ( X  = 23,73)  ve 

adokrasi kültürüdür ( X  = 23,50).   Örgütsel bağ maddesine ait ortalamalar incelendiğinde; en 

yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya doğru sıralamanın hiyerarşi kültürü ( X = 27,76), klan 

kültürü ( X  = 25,30), pazar kültürü ( X  = 25,03) ve adokrasi kültürü ( X  = 21,90) şeklindedir. 

Stratejik önem açısından maddelerin ortalama puanlarına ilişkin öne çıkan kültür türü; pazar (

X  = 27,03)  ve adokrasi kültürü ( X  = 25,23) iken, bu kültür tiplerini klan ( X = 24,90) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 22,23) izlemektedir.  Başarı kritelerine ilişkin ortalamalarda en yüksek 

puan ortalaması pazar kültürüne ( X  = 26,86) aittir. Bunu hiyerarşi ( X = 26,26), adokrasi ( X = 

24,05) ve klan kültürü ( X = 22,03) izlemektedir. Tablo 4’de ise öğretmenlerin özel öğretim 

kurumlarına ilişkin görüşlerinin toplandığı ÖKDÖ’ deki hedeflenen örgüt kültürüne dair her bir 

maddenin ortalama profillerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama puanlarına yer verilmiştir. 

Tablo 4. 
İdeal Örgüt Kültüründe ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili. 

Ölçek Maddeleri 

Örgüt Kültürü Tipleri 

Klan 
Kültürü 

Adokrasi 
Kültürü 

Pazar 
Kültürü 

Hiyerarşi 
Kültürü 

7. Örgüt Özellikleri 26,43 27,60 26,33 19,63 
8. Örgüt Lideri  24,40 25,50 27,06 23,03 
9. İşgörenlerin 

Yönetimi 
22,50 26,66 24,66 25,83 

10. Örgütsel Bağ 29,46 26,06 24,60 20,03 
11. Stratejik Önem 30,76 28,06 22,03 18,80 
12. Başarı Kriterleri 29,23 29,40 19,26 22,10 

Tablo 4 incelendiğinde; öğretmenlerin ÖKDÖ’den elde edilen ideal örgüt kültürüne ilişkin 

puanların her bir maddesine ait ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre; örgüt özellikleri 

maddesinde en yüksek ortalama puan adokrasi kültürüne ( X = 27,60)  ait iken; bu kültür tipini 

klan ( X = 26,43), pazar ( X = 26,33)  ve hiyerarşi kültürü ( X = 19,63) takip etmektedir. Örgüt 

lideri maddesinde ise pazar kültürü ( X = 27,06) tipinin diğer kültür tiplerine göre daha baskın 

olduğu ve bu sıralamayı adokrasi ( X = 25,50), klan ( X = 24,40)  ve hiyerarşi kültürünün ( X = 

23,03)  takip ettiği belirlenmiştir. İşgörenlerin yönetimi maddesi açısından puan ortalamaları 

incelendiğinde ise; adokrasi ( X = 26,66) ve hiyerarşi kültürü ( X = 25,83) tiplerinin daha baskın 

olduğu görülmüştür. Bu maddede en düşük puan ortalaması ise klan kültürüne ( X = 22,50)  

aittir. Örgütsel bağ maddesine ilişkin en yüksek puan ortalamasından en düşük puan 

ortalamasına doğru; klan ( X = 29,46),  adokrasi ( X = 26,06), pazar kültürü ( X = 24,60) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 20,03) şeklindedir. Stratejik öneme ilişkin en yüksek puan ortalamasının 

klan kültürüne ( X = 30,76) ait olduğu ve bunu adokrasi ( X = 28,06), pazar ( X = 22,03) ve 

hiyerarşi kültürü ( X = 18,80)  izlemektedir. Başarı kriterleri maddesinde baskın örgüt kültürü 

adokrasi ( X = 29,40) ve klan kültürüdür ( X = 29,23). Bu kültür tiplerini sırasıyla hiyerarşi ( X

= 22,10) ve pazar kültürü (X ̅= 19,26)  takip etmektedir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt 

kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgüt özellikleri maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi 

değerler modeli Şekil 3’de belirtilmiştir: 
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Şekil 3. Örgüt özellikleri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 3 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlere göre kurumdaki 

mevcut olan hiyerarşi kültürünün, gelecekte hedeflenen örgüt kültüründe daha düşük ortalama 

puana sahip olduğu; dolayısıyla örgütün hiyerarşi örgüt kültürü tipinin azaltılmasının 

hedeflendiği söylenebilir. Örgütte mevcut adokrasi kültürünün ise gelecekte örgütte daha baskın 

olarak oluşturulmak istenen bir örgüt kültürü tipi olduğu bulgulanmıştır. Örgüt özellikleri 

açısından; özel öğretim kurumunda mevcut olan örgüt kültürünün dışa odaklı ve esnek, inisiyatif 

kullanılabilir yönde bir örgüt kültürünü oluşturma eğiliminde olduğu söylenebilir. Mevcut örgüt 

kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgüt lideri maddesine ilişkin ortalama 

profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 4’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 4. Örgüt Lideri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 4 incelendiğinde ise; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlere göre 

kurumdaki mevcut olan hiyerarşi kültürünün örgütsel özellikler maddesinde de olduğu gibi, 



 

468 
 

gelecekte hedeflenen örgüt kültüründe biraz daha düşük ortalama puana sahip olduğu; 

dolayısıyla örgütün hiyerarşi örgüt kültürü tipinin mevcuttaki duruma kıyasla biraz daha 

azaltılmasının hedeflendiği düşünülmektedir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne 

ilişkin ÖKDÖ’deki işgörenlerin yönetimi maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi 

değerler modeli Şekil 5’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 5. İşgörenlerin yönetimi maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 5’de de görüldüğü gibi; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin 

işgörenlerin yönetimi maddesine ilişkin olarak klan kültürünün ve pazar kültürünün daha 

azaldığı bir örgüt kültürü profilini oluşturulmasını istemektedirler. Bunun yanı sıra hiyerarşi ve 

adokrasi kültürünün de mevcut kültüre kıyasla biraz daha baskın olmasını hedeflemektedirler. 

Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki örgütsel bağ maddesine 

ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 6’da belirtilmiştir: 
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Şekil 6. Örgütsel bağ maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 6 incelendiğinde; özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin örgüt 

özellikleri ve örgüt lideri maddelerinde de görüldüğü gibi hedeflenen hiyerarşi kültürü, 

mevcuttaki örgüt kültürüne göre örgütsel bağ maddesi açısından da daha az baskın olması 

istenen bir örgüt kültürüdür. Örgütsel bağ açısından öğretmenler, mevcut örgüt kültürü profiline 

kıyasla klan kültürü ve adokrasi kültürünü örgütlerinde daha fazla baskın örgüt kültürü tipi 

olarak görmeyi beklemektedirler. Bu etkileşimle birlikte pazar kültürünün de örgüt profili 

içindeki alanın hedeflenen örgüt kültürü profili içinde daraldığı söylenebilir. Mevcut örgüt 

kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki stratejik önem maddesine ilişkin ortalama 

profiline ait rekabetçi değerler modeli Şekil 7’de belirtilmiştir: 

 

Şekil 7. Stratejik önem maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 7 incelendiğinde de örgütsel bağ maddesinde olduğu gibi özel öğretim kurumu 

öğretmenlerinin klan ve adokrasi örgüt kültürünün ön planda olduğu, daha az hiyerarşi ve pazar 

kültürünün hâkim olduğu bir örgüt kültürü profili oluşturulmasının beklendiği söylenebilir. 

Stratejik önem açısından öğretmenlerin, istikrar ve kontrolün mevcut olduğu bir örgüt kültürü 

tipinden esnek ve inisiyatif veren bir örgüt kültürüne doğru değişimin gerçekleştirilmesine 

eğilimlerinin olduğu söylenebilir. Mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin 

ÖKDÖ’deki başarı kriterleri maddesine ilişkin ortalama profiline ait rekabetçi değerler modeli 

Şekil 8’de belirtilmiştir: 
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Şekil 8. Başarı kriterleri maddesi mevcut ve hedeflenen kültür profili. 

Şekil 8 incelendiğinde başarı kriterleri açısından; örgütsel bağ ve stratejik önemde 

görüldüğü gibi istikrar ve kontrol kültüründen esnek ve inisiyatif veren bir örgüt kültürüne doğru 

hareket edilme eğiliminde olunduğu düşünülmektedir. Şekil 8’de dikkate değer değişim, pazar 

kültüründe söz konusudur. Özel öğretim öğretmenleri, mevcut örgüt kültüründeki pazar kültürü 

tipinin, hedeflenen örgüt kültürü içindeki baskınlığının azaltılması eğilimini göstermişlerdir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada Cameron ve Quinn’in rekabetçi değerler modelinden hareketle, dört tip örgüt 

kültürü tipinden hangisinin daha egemen olduğu ve hangisinin ne kadar olması gerektiği 

sorusundan hareket edilmiş ve analiz sonucunda, özel öğretim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin çalıştıkları kurumda daha çok pazar kültürünün baskın olduğu algısına sahip 

oldukları görülmüştür. Pazar kültürünü takiben sırasıyla hiyerarşi, klan ve adokrasi kültürü, 

örgütteki baskın olan mevcut örgüt kültürüdür. Bu bulgu Terzi ‘nin (2005) ilköğretim 

kurumlarında yapmış olduğu ve kuraldan daha çok işlerin yapılmasının öncelikli amaç edinildiği 

başarı kültürünün ön plana çıktığı araştırma bulgusunu desteklemektedir. 

Araştırmada öğretmenlerin hedefledikleri örgüt kültürü profiline ilişkin bulgular 

incelendiğinde ise klan ve adokrasi örgüt kültürü tiplerinin daha fazla; pazar ve hiyerarşi kültürü 

tiplerinin daha az baskın olduğu bir örgüt kültürü profili şeklinde olmasını bekledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Koşar’ın (2008), Özdemir’in (2012) ve Terzi’nin (2005) çalışmalarında 

okullarında örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinin ön planda tutulduğu görev kültürünün, 

baskın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulguların araştırma bulguları ile benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. Durmaz (2010) yapmış olduğu çalışmanın sonucunda; eğitim ve araştırma 

örgütlerinin, klan ya da adokrasi kültür tipi özelliklerine sahip olmalarının, onların çevreye 

uyum sağlamalarını kolaylaştıracağı ve çalışanlarının işbirliği içinde etkili, verimli ve 

örgütlerine bağlı üyeler olmalarına katkı sağlayacağı bilgisine ulaşmıştır. Buradan yola 

çıkıldığında özel öğretim kurumlarının mevcut örgüt kültürü tipini, daha etkili ve verimli bir 

örgüt tipine doğru değiştirmek istedikleri söylenebilir.  

Özel okulların örgüt kültürü alt boyutlarının, resmi okullarla kıyaslandığında daha iyi 

düzeyde kültürel özelliklere sahip oldukları görülmüştür (Arslan vd., 2007). Bu araştırmada 

mevcut örgüt kültürü ve ideal örgüt kültürüne ilişkin ÖKDÖ’deki her bir maddenin örgüt 

profillerine ilişkin bulgular incelendiğinde; örgüt lideri ve işgören yönetimine ilişkin 



 

471 
 

maddelerdeki mevcut örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürü profillerinde büyük bir değişim 

görülmezken; örgütsel bağ, stratejik önem ve başarı kriterleri açısından mevcut örgüt kültürü 

tipine kıyasla hedeflenen örgüt kültürü profilinin daha esnek ve inisiyatif kullanmaya yönelik 

bir örgüt kültürü ile klan ve adokrasi kültürünün daha ön planda olduğu bir örgüt kültürünün 

profilinin tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Taşdan (2010), çalışmasında özel okullardaki 

öğretmenlere göre örgüt içindeki en önemli değerin insan odaklı bir örgüt kültürü oluşturulması 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arslan vd. (2007) ise hem özel hem de resmi okullarda işbirliği-

iletişim boyutunun örgütsel kültür açısından en üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Alanyazından 

elde edilen bu bulguların, araştırma bulgusu ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu 

bulgulardan yola çıkıldığında; adokrasi kültürünün girişimcilik, yenilik, risk alma, yeni 

düşünceleri ortaya koyması; klan kültüründe ise ekip çalışması, güven, sadakatin ön plana 

çıkması sebebiyle çevresindeki diğer özel öğretim kurumları ile rekabet içinde olan bu tür 

örgütlerde adokrasi ve klan kültürünün baskın olmasının örgütsel etkililiğe katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Örgüt yöneticileri örgütün sahip olduğu koşullar ve kabiliyetler çerçevesinde; vizyon, 

misyon ve stratejilerini şekillendirmelidir. Tüm bunlar doğrultusunda örgüt kültürünün 

gelişmesi sağlamalıdırlar. Bu kapsamda örgütün diğer örgütlerden yardım alması ve duruma 

göre onlara yardım etmesi gerekiyorsa örgüt kültürünün; klan veya adokrasi kültürünü taşıyacak 

özelliklere sahip olması gereklidir (Özdevecioğlu & Akın, 2013). Araştırma bulguları 

incelendiğinde; ÖKDÖ’nün hemen hemen her maddesinde hiyerarşi kültürünün hedeflenen 

örgüt kültürü profilindeki baskınlığının azaltıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun nedeninin 

ise özel bir eğitim kurumu olmasıyla sürekli yeniliği ve gelişimiyle diğer özel okullardan 

farklılaşmaya çalışan örgütlerin hiyerarşi kültürünün verilen görevlerin yapılması, kurallara 

uyulması ve durağanlık-kontrol vurgusu nedeniyle yeniliğe karşı kapalılığı ön plana çıkaran 

örgüt kültürü tipi olması sebebiyle daha az tercih edilen bir örgüt tipi olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; özel öğretim kurumlarında klan ve yaratıcılığın daha ön planda olduğu bir 

örgüt kültürü profili oluşturmak istendiği görülmüştür. Dolayısıyla özel öğretim kurumunda 

çalışan öğretmenlerin daha esnek ve inisiyatif kullanabildikleri bir örgüt kültürü oluşturmayı 

hedefledikleri söylenebilir. Tschannen-Moran ve Hoy (2000), örgüt içinde ve işgörenler 

arasında oluşan güven ortamı ile işgörenler arasındaki işbirliğinin ve iletişimin arttığını 

belirtmektedir. Tüm bunların yanı sıra Tschannen-Moran ve Hoy (2000), rekabetçi olmaktan 

ziyade güvenin esas alındığı bir kültür oluşturulmasının okulun etkililiği ile doğrudan ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bilgilerden yola çıkıldığında; klan ve yaratıcılığın ön plana 

çıktığı örgüt kültürü profiline sahip olan özel öğretim kurumunda okul etkililiğinin artacağı 

düşünülmektedir. Cameron ve Quinn (2017), küçük bir işletme olarak başlayıp zamanla gelişim 

gösteren örgütlerin kültür profilinde öncelikle yaratıcı ve klan kültürünün daha baskın olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu araştırmada katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 

öğretmenlerin beşte dördünün (% 73.3) kurumdaki hizmet süresinin dört yılın altında olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kurumdaki hedeflenen örgüt kültüründe klan ve yaratıcılık örgüt 

kültürü tipinin baskın olmasının altında yatan sebebin; öğretmenlerin çoğunluğunun kurumdaki 

hizmet süresinin azlığının da payı olduğu düşünülmektedir. 

Mevcut örgüt kültürü profilinden; öğretmenlerin hedefledikleri kültür profiline doğru bir 

değişimi sağlamak için bir değişim planı hazırlanmalı ve bu plan doğrultusunda, örgüt kültürü 

üzerinde etkili olan etmenler de göz önünde bulundurularak gerekli değişim 

gerçekleştirilmelidir. Okullarda olumlu bir örgüt kültürü geliştirmek için okul yöneticileri; ortak 

amaç, değer ve normlar etrafında öğretmenleri birleştirecek etkinlikler düzenleyebilir.  

Özel okul öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri hakkında daha derinlemesine 

bilgi sahibi olabilmek için konuyla ilgili nitel çalışmalara yer verilebilir. Mevcut araştırma 

modeli kullanılarak ya da farklı araştırma tasarımları yoluyla aynı veya değişik sektörlerde ve 

daha geniş örneklemler üzerinde yeni araştırmalar düzenlenerek ilgili yazına katkı sağlanabilir. 
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Öz 

Bu çalışma okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları üzerindeki 

yordayıcı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için 2018-2019 

Akademik yılında Kırıkkale üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören ve uygun örnekleme 

yöntemi kullanılarak belirlenen 357 öğretmen adayına “Üniversite Öğrencilerine yönelik Okul 

İklimi Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma elde edilen 

verilerin analizinde aritmetik ortalama, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Korelasyon analizi ile okul iklimi ve öğretmen adaylarının akademik motivasyonları arasındaki 

ilişki; regresyon analizi ile de okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları 

üzerindeki yordayıcı rolü tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama sonuçlarına göre en yüksek 

ortalamaya sahip değişkenler, okul iklimi alt boyutlarında iletişim; akademik motivasyon alt 

boyutlarında ise dışsal motivasyondur. Korelasyon analizi sonuçları en yüksek ilişkinin içsel 

motivasyonla okula bağlılık ve iletişim alt boyutları arasında olduğunu göstermektedir. 

Regrasyon analizi sonuçlarına göre ise okul ikliminin tüm alt boyutları akademik moitvasyonu 

yordamaktadır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulardan hareketle olumlu okul iklimi 

oluşturmaya ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon, Motivasyonsuzluk, 

Öğretmen Adayları 

 

Abstract 

This study aims to examine the predictive role of school climate on the academic 

motivation of pre-service teachers. In order to achieve this aim, the School Climate Scale for 

University Students and Academic Motivation Scale were applied to 357 pre-service teachers 

who were educated in Kırıkkale University Faculty of Education in the 2018-2019 Academic 

Year. Arithmetic mean, correlation and regression analysis were used in the analysis of the 

obtained data. Correlation analysis revealed the relationship between school climate and 

academic motivation of pre-service teachers. The regression analysis revealed the predictive 

role of the school climate on the academic motivation of pre-service teachers. According to the 

arithmetic mean results, the variables with the highest mean are communication in the school 

climate sub-dimensions and external motivation in the academic motivation sub-dimensions. 

Correlation analysis results show that the highest relationship is between intrinsic motivation 

and school commitment and communication sub-dimensions. According to the results of 

regression analysis, the all sub-dimensions of school climate predicted academic motivation. 

Based on the findings, suggestions for creating a positive school climate were given at the end 

of the study. 

Key Words: School Climate, Internal Motivation, External Motivation, Non-Motivation, 

Pre-service Teachers 
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Giriş 

Okul iklimi, okuldaki tüm paydaşlar arasındaki ilişkiye, etkileşime ve okulun işleyişine 

yönelik algıları ifade eden inanç, tutum ve değerler bütünüdür (Welsh, 2000). Okul iklimi, 

okulun kendine özgü özellikleridir; bu nedenle okulun kimliği ya da paydaşların okula ilişkin 

duygu durumları olarak da değerlendirilebilir. Okul ikliminde paydaşların bireysel algıları ön 

planda olduğundan, yönetici, öğretmen ve öğrenciler okul iklimini bireysel, kültürel ve sosyo-

ekonomik özelliklerine göre farklı şekilde algılayabilirler (Dağlı, 2017). Farkı algılara göre 

şekillenen okul iklimi ise okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm öğretim kademelerindeki 

iç paydaşların davranışları üzerinde birçok etkiye sahiptir. Okul ikliminin eğitim kurumlarında 

oluşturduğu bu etkiler, olumlu ya da olumsuz bir özellik taşıyabilir.  

Okul ikliminin olumlu olarak algılanması, paydaşların kendilerini değerli hissetmelerini ve 

işbirliği içinde çalışmalarını sağlar (Çalık, Kurt & Çalık, 2011). Olumlu iklimin hâkim olduğu 

okullarda, ikliminin öncelikli belirleyicilerinden olan okul müdürleri öğretmenlere ve 

öğrencilere karşı samimi, destekleyici ve koruyucu bir davranış içindedirler, okul müdürlerinin 

öğretmenlerden ve öğrencilerden beklentileri yüksektir ve okul müdürleri bu beklentilerini 

karşılamalarına için öğretmenlere her türlü imkânı onlara sunarlar. Ayrıca olumsuz etkiler 

karşısında öğretmen ve öğrencilerinin koruyucu ve bütünlüğü destekleyici bir tutum sergilerler 

(Hoy, Hannum & Tschannen-Moran, 1998). Böyle bir ortamda ise öğretmenler birbirlerine 

güvenirler, sorumluluk alırlar, dostane ve samimi ilişkiler içindedirler ve öğretmenlerin 

moralleri oldukça yüksektir (Şişman, 2002).  Öğrenciler ise zorlayıcı ancak ulaşılabilir hedeflere 

yönlendirilmiş böylece gelişimleri olumlu yönde desteklenmiştir (Özdemir, 2002). Öğrencilerin 

başaracağına yönelik kuvvetli bir inanış vardır, öğrenme ortamına işbirlikçi bir hava hâkimdir 

ve öğrencilerin akademik başarısı oldukça yüksektir (Hoy et al., 1998). 

Okul ikliminin olumsuz olması ise paydaşların kendilerini değersiz hissetmelerine ve 

rekabet içinde olmalarına neden olur. Olumsuz iklimin hâkim olduğu okullarda okul müdürleri 

okul amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik davranışlar sergilemede etkisizdirler ve öğretmenlerin 

gelişimine katkı sağlamazlar. Öğretmenler kısıtlı imkânlar içinde görevlerini sürdürmeye 

çalışırlar; meslektaşlarını, öğrencilerini ve okulunu sevmezler (Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Öğretmenlerin başarılı olmaya yönelik endişeleri yoktur bu nedenle öğrencilerin akademik 

başarı düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir (Hoy & Miskel, 2013). 

Okul ikliminin olumlu olması, birçok pozitif davranışın ortaya çıkmasında önemli bir etki 

oluşturmaktadır. Eğitimin nihai hedefi öğrencilerin hedeflenen kazanımlara en üst düzeyde 

ulaşmasını sağlamak olduğundan, öğrencilerin olumlu bir iklimde eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

sürdürmeleri oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar, okul iklimi ile öğrencilerin akademik 

gelişimleri (Bektaş & Nalçacı, 2013), okula bağlılıkları (İhtiyaroğlu & Demirbolat, 2016) ve 

okuldan memnuiyetleri (Özdemir, Sezgin, Şirin, Karip & Erkan, 2010) arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerinin okul iklimi algılarının akademik motivasyon (Terzi 

& Uyangör, 2017) üzerinde de oldukça etkili olduğu da saptanmıştır. Akademik motivasyon, 

bireylerin mesleki yönden en yoğun şekilde gelişim sağladığı üniversite yaşamında oldukça 

önemli bir değişken olarak görülmektedir.   

Akademik motivasyon, öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ifade eder. 

Motivasyonun bir davranışın ortaya çıkmasını, devamlılığını ve sonuca ulaşmasını sağladığı 

düşünüldüğünde, akademik motivasyonun kalıcı öğrenmeler ve başarı için itici bir güç olduğu 

söylenebilir (Bacanlı & Şahinkaya, 2011). Akademik motivasyonu yüksek olan öğrenciler, 

okulda daha fazla zaman geçirirler, nitelikli öğrenmeye önem verirler ve sınavlarda daha başarılı 

olma eğilimdedirler (Sternberg & Williams, 2009). Bununla birlikte bu öğrencilerin okula karşı 

olumlu bir tutum içinde olduğu ve kaygı düzeylerinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir (Ratelle, 

Guay, Vallerand, Larose & Senécal, 2007). 

Akademik motivasyon, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak iki şekilde ele 

alınmaktadır. İçsel motivasyonda öğrenci tamamen içsel doyum elde etmektedir. İçsel 

motivasyonda dıştan gelen ödül ya da cezalar davranışın ortaya çıkmasında belirleyici bir role 
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sahip değildir. Öğrenci, sergilediği davranışı tamamen özgür iradesi ile seçmekte ve bu davranış 

öz-belirlemenin tipik bir örneğini oluşturmaktadır (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). 

Dışsal motivasyonda ise öğrenci için sergilediği davranışla elde edeceği sonuç önemlidir. Dışsal 

motivasyonu yüksek olan bir öğrenci, davranışlarını ya bir ödül elde etmek ya da bir cezadan 

kaçınmak için sergiler (Karataş & Erden, 2012). Dışsal motivasyonda içsel doyum söz konusu 

değildir. İçsel ve dışsal motivasyonun olmadığı durumlar ise motivasyonsuzluk olarak 

tanımlanır ve öğrencilerin bir davranışa yönelik herhangi çaba ortaya koymamasını ifade eder 

(Ryan & Deci, 2000). 

Bankacılık sektöründe yapılan bir araştırmada (Gök, 2009) örgüt iklimi ile çalışan 

motivasyonu arasında bir ilişki olduğu; bir kamu kurumunda yapılan bir çalışmada (Kaya 

Tataroğlu, 2017) örgüt iklimi ve motivasyon arasında bir ilişki olduğu;  Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda yapılan bir çalışmada (Demir & Karakuş, 2015)  etik iklimle öğretmen 

motivasyonu arasında bir ilişki olduğu; Balıkesir Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde 

öğrenim gören 2. ve 4. sınıftaki öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmada (Terzi & Uyangör, 

2017) okul ikliminin okula bağlılık ve iletişim boyutlarının akademik motivasyonu yordadığı; 

Balıkesir Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan üniversite 

öğrencileriyle yapılan bir çalışmada (Çelik, Terzi & Gültekin, 2017) okul ikliminin okula 

bağlılık ve iletişim boyutlarının akademik motivasyonu yordadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu 

çalışmalar örgüt iklimi ile motivasyon arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Motivasyonun akademik başarı üzerindeki etki gücünden ve motivasyon eksikliğinin 

başarısızlığa neden olacağından yola çıkarak (Karagüven, 2012), okul ikliminin akademik 

motivasyon üzerindeki yordayıcı gücünün ortaya konulması, eğitim fakültesi öğrencilerinin üst 

düzey akademik motivasyona sahip olmasını desteklemek açısından önemli görülmektedir. Bu 

önemden hareketle bu çalışma okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları 

üzerindeki yordayıcı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu 

sorulara cevap aranmıştır: 

1- Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları nedir? 
2- Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri nedir? 
3- Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları ile akademik motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 
4- Okul ikliminin boyutları, öğretmen adaylarının akademik motivasyonunun anlamlı birer 

yordayıcısı mıdır? 
 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, iki ve daha çok değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını veya 

derecesini belirlemeyi amaçlayan (Karasar, 2003) ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni, 2018-2019 Akademik yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören 2447 öğretmen adayından; araştırmanın örneklemi ise uygun 

örnekleme yoluyla seçilen 357 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına yönelik iki ölçme 

aracı kullanılmıştır. Bunlar; Üniversite Öğrencilerine yönelik Okul İklimi Ölçeği (Terzi, 2015) 

ve Akademik Motivasyon Ölçeği (Karagüven, 2012)’ dir. 

 Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği, Okula Bağlılık, İletişim ve Öğrenme 

Ortamı olmak üzere 3 alt boyuttan ve 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde Cronbach 

Alpha değeri okula bağlılık için a=.75, iletişim için a=.86 öğrenme ortamı için a=.81 

bulunmuştur. Ölçeğin geneli için bu değer a=.90 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise 

Cronbach Alpha değerinin okula bağlılık için a=.83, iletişim için a=.82 öğrenme ortamı için 
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a=.82, ölçeğin geneli için a=.90 olduğu saptanmıştır. Bu değerler ise ölçeğin güvenilir 

olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir.  

Akademik Motivasyon Ölçeği, İçsel Motivasyon (İçsel Motivasyon Bilme, İçsel 

Motivasyon Başarma, İçsel Motivasyon Hareket), Dışsal Motivasyon (Dışsal Motivasyon 

Tanınma, Dışsal Motivasyon Kendini İspat, Dışsal Motivasyon Düzenleme) ve 

Motivasyonsuzluk boyutlarından ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orjinalinde tüm alt 

boyutların Cronbach Alpha değeri 0.67 ile 0.87 arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin geneli 

için bu değer ise 0.87 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha değerinin içsel 

motivasyon için  a=.91, dışsal motivasyon için a=.84, motivasyonsuzluk için a=.84, ölçeğin 

geneli için a=.89 olduğu saptanmıştır. Bu değerler ise ölçeğin güvenilir olduğunun bir kanıtı 

olarak değerlendirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, aritmetik ortalama ile okul iklimi ve öğretmen adaylarının akademik 

motivasyon düzeyleri, korelasyon analizi ile okul iklimi ve akademik motivasyon arasındaki 

ilişkiler, regrasyon analizi ile okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu yordayıcı rolü 

ortaya konulmuştur. 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma soruları doğrultusunda okul ikliminin ve akademik motivasyonun 

alt boyutlarına yönelik ortalama ve standart sapma değerlerine; okul iklimi ve akademik 

motivasyonun alt boyutları arasındaki ilişkilere ve okul ikliminin alt boyutlarının akademik 

motivasyonunu yordamasına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de değişkenlerin 

ortalama ve standart sapma değerleri şu şekildedir: 

Tablo 1 

Değişkenlere Yönelik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

 Boyutlar N Χ  S 

O
ku

l İ
kl

im
i A

lt
 

B
o

yu
tl

ar
ı 

Okula Bağlılık 381 2.76 .85 

İletişim 381 3.29 .75 

Öğrenme Ortamı 381 2.92 .76 

Okul İklimi Toplam 381 2.99 .66 

A
ka

d
e

m
ik

 

M
o

ti
va

sy
o

n
 

A
lt

 B
o

yu
tl

ar
ı İçsel Motivasyon 381 3.34 .75 

Dışsal Motivasyon 381 3.46 .69 

Motivasyonsuzluk 381 2.28 1.04 

Akademik Motivasyon Toplam 381 3.40 .68 

  

Tablo 1 incelendiğinde okul ikliminde iletişim (Χ=3.29) alt boyutunun en yüksek 

ortalamaya sahip değişken, okula bağlılık (Χ=2.76) alt boyutunun en düşük ortalamaya sahip 

değişken olduğu görülmektedir. Akademik motivasyonda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

dış motivasyon alt boyutu (Χ=3.46); en düşük ortalamaya sahip değişkenlerin ise 

motivasyonsuzluk (Χ=2.28) alt boyutudur. Tablo 2’de değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren 

korelasyon analizi sonuçları verilmiştir: 

 

 

 



 

479 
 

 

 

Tablo 2 

Okul İklimi ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkiler. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Okula Bağlılık 1        

2.İletişim .47** 1       

3.Öğrenme Ortamı .58** .61** 1      

4.İçsel Motivasyon 31** .31** .30** 1     

5.Dışsal Motivasyon .26** .25** .30** .82** 1    

6.Motivasyonsuzluk 
-.09 .02 -.05 -

.30** 
-
.26** 

1   

7.Okul İklimi Toplam .83** .82** .82** .37** .32** -.07 1  

8.Akademik Motivasyon 
Toplam 

.31** .30** .32** .95** .94** -
.30** 

.37** 1 

   ** p < .01 

 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek ilişkilerin içsel motivasyonla okula bağlılık (r=.31; 

p<.01) ve iletişim (r=.31; p<.01) arasında, ayrıca akademik motivasyon toplam puanla öğrenme 

ortamı (r=.32; p<.01)  arasında olduğu saptanmıştır. Bu verilerden hareketle değişkenler 

arasında orta düzeyli bir ilişki olduğu (Cohen, 1988) söylenebilir. Ayrıca öğrenme ortamı ile 

okula bağlılık (r=.58; p<.01)  ve iletişim (r=.61; p<.01) arasında yüksek düzeyli bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. En düşük ilişkiler motivasyonsuzlukla okul bağlılığı, iletişim ve öğrenme 

ortamları arasındadır. Tablo 3’te okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu 

yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiştir: 

   Tablo 3 

   Okul İklimi Alt Boyutlarının Akademik Motivasyonu Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B SE β t p 

Sabit 2.27 .16  14.49 .00 

Okula Bağlılık .13 .05 .16 2.63 .01 

İletişim .12 .06 .13 2.11 .04 

Öğrenme Ortamı .13 .06 .15 2.20 .03 

R = .37          R2 = .13 

F = 19,37     p<.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamları değişkenleri birlikte, 

akademik motivasyon ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R =.37; R2 =.13; 

p<.01). Adı geçen üç değişken birlikte akademik motivasyonun toplam varyansın % 13’ünü 

açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin 

akademik motivasyon üzerindeki önem sırası; okula bağlılık, öğrenme ortamları ve iletişimdir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, okula bağlılık, 

iletişim ve öğrenme ortamları akademik motivasyonun anlamlı birer yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. 
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Tartışma 

Okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları üzerindeki yordayıcı rolünü 

incelemeyi amaçlayan bu çalışmada okul iklimi boyutunda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

iletişim alt boyutudur. Bu durumda öğrencilerin iletişim alt boyutu çerçevesinde öğretim 

elemanlarıyla etkili bir iletişim içinde olduğu ve herhangi bir durumda öğretim elemanlarına 

kolayca erişebildiği ve öğretim elemanlarının da öğrencileri yönlendirdiği söylenebilir. Öğretim 

elemanlarıyla kurulan etkili iletişimin sosyal öğrenme sürecinin etkisi ile öğrencilere rol model 

olduğu da söylenebilir. Akademik motivasyon boyutunda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

ise dışsal motivasyon alt boyutudur. Bu durumda öğrencilerin daha sık diğer insanlar aracılığı ile 

gelen, negatif ve pozitif etkilerde bulunabilen, davranışın tekrarlanma olasılığını artırıp, 

azaltabilen, maddi ve manevi değerler taşıyabilen güçlendirmeler veya pekiştirmeler  

(Newstrom & Davis, 2002) sayesinde akademik motivasyon kazandığı söylenebilir.  

Alt boyutlarda en yüksek ilişkiler içsel motivasyon ile okula bağlılık ve iletişim 

değişkenleri arasındadır. Ayrıca okul iklimi toplam puanla akademik motivasyon toplam puan 

arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan diğer bir araştırma (Terzi & 

Uyangör, 2017) sonuçlarında da en yüksek ilişkiler motivasyonla okul ikliminin okula bağlılık 

ve iletişim alt boyutları arasındadır. Ayrıca bu araştırmada toplam puanlar arasında da orta 

düzeyde pozitif biri ilişki saptanmıştır. Bu araştırıma sonuçları, bu çalışmanın sonuçları ile 

tutarlılık göstermektedir.  

Okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu yordamasına yönelik regresyon analizi 

sonuçları incelendiğinde okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamları alt boyutlarının akademik 

motivasyonun anlamlı birer yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kendilerini 

okulun bir parçası olarak görmesinin, öğretim elemanlarıyla etkili iletişim kurmasının ve 

fakültenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamasının, öğrencilerin akademik 

motivasyonuna katkı sağladığı söylenebilir. Bu sonuçla paralele olarak diğer araştırma sonuçları 

(Terzi & Uyangör, 2017), okul ikliminin okula bağlılık ve iletişim alt boyutlarının akademik 

motivasyonu yordadığını doğrulamaktadır. Ancak bu araştırmada öğrenim ortamları akademik 

motivasyonu yordamamaktadır. Ortaya çıkan bu durum, öğrenme ortamlarının üniversitelere 

göre farklılaşması ile açıklanabilir.  Diğer bir araştırmada (Çelik, Terzi & Gültekin, 2017) ise 

sadece okula bağlılık alt boyutu akademik motivasyonu yordamaktadır. Bu durum, araştırmanın 

örnekleminin formasyon öğrencileri olmasından kaynaklanabilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Okul ikliminin akademik motivasyonu yordamasından yola çıkarak, okul iklimini 

geliştirmeye yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

 Öğrencilerin, okulun bir parçası olmasına yönelik gerekli tedbirlerin yönetim tarafından 

alınması, öğrencileri, öğretim elemanlarını ve yönetimi kaynaştırmaya yönelik sosyal 

faaliyetlere önem verilmesi 

 Öğretim elemanlarına öğrencilerle etkili iletişim kurulmasına yönelik farkındalık 

programlarının hazırlanması 

 Öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlayacak fiziki ortamlarının, materyallerin sağlanması 

ve üst düzey öğrenme becerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılması önerilebilir. 

 Ayrıca akademik motivasyonun, bireysel özelliklerle de ilişkili olabileceğinden dolayı, 

bireyin kişilik özellikleriyle akademik motivasyon arasındaki ilişki ortaya koyulabilir. 

Böylece akademik motivasyona etki eden hem dışsal hem de içsel faktörler kapsamlı bir 

biçimde saptanmış olur. 
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Öz 

Bu çalışma okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları üzerindeki yordayıcı 

rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için 2018-2019 Akademik 

yılında Kırıkkale üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemi 

kullanılarak belirlenen 357 öğretmen adayına “Üniversite Öğrencilerine yönelik Okul İklimi 

Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma elde edilen verilerin 

analizinde aritmetik ortalama, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi 

ile okul iklimi ve öğretmen adaylarının akademik motivasyonları arasındaki ilişki; regresyon 

analizi ile de okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları üzerindeki 

yordayıcı rolü tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip 

değişkenler, okul iklimi alt boyutlarında iletişim; akademik motivasyon alt boyutlarında ise 

dışsal motivasyondur. Korelasyon analizi sonuçları en yüksek ilişkinin içsel motivasyonla okula 

bağlılık ve iletişim alt boyutları arasında olduğunu göstermektedir. Regrasyon analizi 

sonuçlarına göre ise okul ikliminin tüm alt boyutları akademik moitvasyonu yordamaktadır. 

Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulardan hareketle olumlu okul iklimi oluşturmaya ilişkin 

önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon, Motivasyonsuzluk, 

Öğretmen Adayları 

 

Abstract 

This study aims to examine the predictive role of school climate on the academic motivation of 

pre-service teachers. In order to achieve this aim, the School Climate Scale for University 

Students and Academic Motivation Scale were applied to 357 pre-service teachers who were 

educated in Kırıkkale University Faculty of Education in the 2018-2019 Academic Year. 

Arithmetic mean, correlation and regression analysis were used in the analysis of the obtained 

data. Correlation analysis revealed the relationship between school climate and academic 

motivation of pre-service teachers. The regression analysis revealed the predictive role of the 

school climate on the academic motivation of pre-service teachers. According to the arithmetic 

mean results, the variables with the highest mean are communication in the school climate sub-

dimensions and external motivation in the academic motivation sub-dimensions. Correlation 

analysis results show that the highest relationship is between intrinsic motivation and school 

commitment and communication sub-dimensions. According to the results of regression 

analysis, the all sub-dimensions of school climate predicted academic motivation. Based on the 

findings, suggestions for creating a positive school climate were given at the end of the study. 

Key Words: School Climate, Internal Motivation, External Motivation, Non-Motivation, Pre-

service Teachers 
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Giriş 

Okul iklimi, okuldaki tüm paydaşlar arasındaki ilişkiye, etkileşime ve okulun işleyişine yönelik 

algıları ifade eden inanç, tutum ve değerler bütünüdür (Welsh, 2000). Okul iklimi, okulun 

kendine özgü özellikleridir; bu nedenle okulun kimliği ya da paydaşların okula ilişkin duygu 

durumları olarak da değerlendirilebilir. Okul ikliminde paydaşların bireysel algıları ön planda 

olduğundan, yönetici, öğretmen ve öğrenciler okul iklimini bireysel, kültürel ve sosyo-

ekonomik özelliklerine göre farklı şekilde algılayabilirler (Dağlı, 2017). Farkı algılara göre 

şekillenen okul iklimi ise okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm öğretim kademelerindeki 

iç paydaşların davranışları üzerinde birçok etkiye sahiptir. Okul ikliminin eğitim kurumlarında 

oluşturduğu bu etkiler, olumlu ya da olumsuz bir özellik taşıyabilir.  

Okul ikliminin olumlu olarak algılanması, paydaşların kendilerini değerli hissetmelerini ve 

işbirliği içinde çalışmalarını sağlar (Çalık, Kurt & Çalık, 2011). Olumlu iklimin hâkim olduğu 

okullarda, ikliminin öncelikli belirleyicilerinden olan okul müdürleri öğretmenlere ve 

öğrencilere karşı samimi, destekleyici ve koruyucu bir davranış içindedirler, okul müdürlerinin 

öğretmenlerden ve öğrencilerden beklentileri yüksektir ve okul müdürleri bu beklentilerini 

karşılamalarına için öğretmenlere her türlü imkânı onlara sunarlar. Ayrıca olumsuz etkiler 

karşısında öğretmen ve öğrencilerinin koruyucu ve bütünlüğü destekleyici bir tutum sergilerler 

(Hoy, Hannum & Tschannen-Moran, 1998). Böyle bir ortamda ise öğretmenler birbirlerine 

güvenirler, sorumluluk alırlar, dostane ve samimi ilişkiler içindedirler ve öğretmenlerin 

moralleri oldukça yüksektir (Şişman, 2002).  Öğrenciler ise zorlayıcı ancak ulaşılabilir hedeflere 

yönlendirilmiş böylece gelişimleri olumlu yönde desteklenmiştir (Özdemir, 2002). Öğrencilerin 

başaracağına yönelik kuvvetli bir inanış vardır, öğrenme ortamına işbirlikçi bir hava hâkimdir 

ve öğrencilerin akademik başarısı oldukça yüksektir (Hoy et al., 1998). 

Okul ikliminin olumsuz olması ise paydaşların kendilerini değersiz hissetmelerine ve rekabet 

içinde olmalarına neden olur. Olumsuz iklimin hâkim olduğu okullarda okul müdürleri okul 

amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik davranışlar sergilemede etkisizdirler ve öğretmenlerin 

gelişimine katkı sağlamazlar. Öğretmenler kısıtlı imkânlar içinde görevlerini sürdürmeye 

çalışırlar; meslektaşlarını, öğrencilerini ve okulunu sevmezler (Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Öğretmenlerin başarılı olmaya yönelik endişeleri yoktur bu nedenle öğrencilerin akademik 

başarı düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir (Hoy & Miskel, 2013). 

Okul ikliminin olumlu olması, birçok pozitif davranışın ortaya çıkmasında önemli bir etki 

oluşturmaktadır. Eğitimin nihai hedefi öğrencilerin hedeflenen kazanımlara en üst düzeyde 

ulaşmasını sağlamak olduğundan, öğrencilerin olumlu bir iklimde eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

sürdürmeleri oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar, okul iklimi ile öğrencilerin akademik 

gelişimleri (Bektaş & Nalçacı, 2013), okula bağlılıkları (İhtiyaroğlu & Demirbolat, 2016) ve 

okuldan memnuiyetleri (Özdemir, Sezgin, Şirin, Karip & Erkan, 2010) arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerinin okul iklimi algılarının akademik motivasyon (Terzi 

& Uyangör, 2017) üzerinde de oldukça etkili olduğu da saptanmıştır. Akademik motivasyon, 

bireylerin mesleki yönden en yoğun şekilde gelişim sağladığı üniversite yaşamında oldukça 

önemli bir değişken olarak görülmektedir.   

Akademik motivasyon, öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ifade eder. 

Motivasyonun bir davranışın ortaya çıkmasını, devamlılığını ve sonuca ulaşmasını sağladığı 

düşünüldüğünde, akademik motivasyonun kalıcı öğrenmeler ve başarı için itici bir güç olduğu 

söylenebilir (Bacanlı & Şahinkaya, 2011). Akademik motivasyonu yüksek olan öğrenciler, 

okulda daha fazla zaman geçirirler, nitelikli öğrenmeye önem verirler ve sınavlarda daha başarılı 

olma eğilimdedirler (Sternberg & Williams, 2009). Bununla birlikte bu öğrencilerin okula karşı 
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olumlu bir tutum içinde olduğu ve kaygı düzeylerinin de düşük olduğu gözlemlenmiştir (Ratelle, 

Guay, Vallerand, Larose & Senécal, 2007). 

Akademik motivasyon, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak iki şekilde ele 

alınmaktadır. İçsel motivasyonda öğrenci tamamen içsel doyum elde etmektedir. İçsel 

motivasyonda dıştan gelen ödül ya da cezalar davranışın ortaya çıkmasında belirleyici bir role 

sahip değildir. Öğrenci, sergilediği davranışı tamamen özgür iradesi ile seçmekte ve bu davranış 

öz-belirlemenin tipik bir örneğini oluşturmaktadır (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). 

Dışsal motivasyonda ise öğrenci için sergilediği davranışla elde edeceği sonuç önemlidir. Dışsal 

motivasyonu yüksek olan bir öğrenci, davranışlarını ya bir ödül elde etmek ya da bir cezadan 

kaçınmak için sergiler (Karataş & Erden, 2012). Dışsal motivasyonda içsel doyum söz konusu 

değildir. İçsel ve dışsal motivasyonun olmadığı durumlar ise motivasyonsuzluk olarak 

tanımlanır ve öğrencilerin bir davranışa yönelik herhangi çaba ortaya koymamasını ifade eder 

(Ryan & Deci, 2000). 

Bankacılık sektöründe yapılan bir araştırmada (Gök, 2009) örgüt iklimi ile çalışan motivasyonu 

arasında bir ilişki olduğu; bir kamu kurumunda yapılan bir çalışmada (Kaya Tataroğlu, 2017) 

örgüt iklimi ve motivasyon arasında bir ilişki olduğu;  Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir 

çalışmada (Demir & Karakuş, 2015)  etik iklimle öğretmen motivasyonu arasında bir ilişki 

olduğu; Balıkesir Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 2. ve 4. sınıftaki 

öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmada (Terzi & Uyangör, 2017) okul ikliminin okula bağlılık 

ve iletişim boyutlarının akademik motivasyonu yordadığı; Balıkesir Üniversitesi’nde Eğitim 

Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada (Çelik, 

Terzi & Gültekin, 2017) okul ikliminin okula bağlılık ve iletişim boyutlarının akademik 

motivasyonu yordadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışmalar örgüt iklimi ile motivasyon 

arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Motivasyonun akademik başarı üzerindeki etki gücünden ve motivasyon eksikliğinin 

başarısızlığa neden olacağından yola çıkarak (Karagüven, 2012), okul ikliminin akademik 

motivasyon üzerindeki yordayıcı gücünün ortaya konulması, eğitim fakültesi öğrencilerinin üst 

düzey akademik motivasyona sahip olmasını desteklemek açısından önemli görülmektedir. Bu 

önemden hareketle bu çalışma okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları 

üzerindeki yordayıcı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu 

sorulara cevap aranmıştır: 

1- Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları nedir? 
2- Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri nedir? 
3- Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları ile akademik motivasyon düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 
4- Okul ikliminin boyutları, öğretmen adaylarının akademik motivasyonunun anlamlı birer 

yordayıcısı mıdır? 
 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, iki ve daha çok değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını veya 

derecesini belirlemeyi amaçlayan (Karasar, 2003) ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni, 2018-2019 Akademik yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören 2447 öğretmen adayından; araştırmanın örneklemi ise uygun 

örnekleme yoluyla seçilen 357 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına yönelik iki ölçme 

aracı kullanılmıştır. Bunlar; Üniversite Öğrencilerine yönelik Okul İklimi Ölçeği (Terzi, 2015) 

ve Akademik Motivasyon Ölçeği (Karagüven, 2012)’ dir. 
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 Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği, Okula Bağlılık, İletişim ve Öğrenme 

Ortamı olmak üzere 3 alt boyuttan ve 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde Cronbach 

Alpha değeri okula bağlılık için a=.75, iletişim için a=.86 öğrenme ortamı için a=.81 

bulunmuştur. Ölçeğin geneli için bu değer a=.90 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise 

Cronbach Alpha değerinin okula bağlılık için a=.83, iletişim için a=.82 öğrenme ortamı için 

a=.82, ölçeğin geneli için a=.90 olduğu saptanmıştır. Bu değerler ise ölçeğin güvenilir 

olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir.  

Akademik Motivasyon Ölçeği, İçsel Motivasyon (İçsel Motivasyon Bilme, İçsel 

Motivasyon Başarma, İçsel Motivasyon Hareket), Dışsal Motivasyon (Dışsal Motivasyon 

Tanınma, Dışsal Motivasyon Kendini İspat, Dışsal Motivasyon Düzenleme) ve 

Motivasyonsuzluk boyutlarından ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orjinalinde tüm alt 

boyutların Cronbach Alpha değeri 0.67 ile 0.87 arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin geneli 

için bu değer ise 0.87 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha değerinin içsel 

motivasyon için  a=.91, dışsal motivasyon için a=.84, motivasyonsuzluk için a=.84, ölçeğin 

geneli için a=.89 olduğu saptanmıştır. Bu değerler ise ölçeğin güvenilir olduğunun bir kanıtı 

olarak değerlendirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, aritmetik ortalama ile okul iklimi ve öğretmen adaylarının akademik 

motivasyon düzeyleri, korelasyon analizi ile okul iklimi ve akademik motivasyon arasındaki 

ilişkiler, regrasyon analizi ile okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu yordayıcı rolü 

ortaya konulmuştur. 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma soruları doğrultusunda okul ikliminin ve akademik motivasyonun 

alt boyutlarına yönelik ortalama ve standart sapma değerlerine; okul iklimi ve akademik 

motivasyonun alt boyutları arasındaki ilişkilere ve okul ikliminin alt boyutlarının akademik 

motivasyonunu yordamasına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de değişkenlerin 

ortalama ve standart sapma değerleri şu şekildedir: 

Tablo 1 

 Değişkenlere Yönelik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

 Boyutlar N Χ  S 

O
ku

l İ
kl

im
i A

lt
 

B
o

yu
tl

ar
ı 

Okula Bağlılık 381 2.76 .85 

İletişim 381 3.29 .75 

Öğrenme Ortamı 381 2.92 .76 

Okul İklimi Toplam 381 2.99 .66 

A
ka

d
e

m
ik

 

M
o

ti
va

sy
o

n
 

A
lt

 B
o

yu
tl

ar
ı İçsel Motivasyon 381 3.34 .75 

Dışsal Motivasyon 381 3.46 .69 

Motivasyonsuzluk 381 2.28 1.04 

Akademik Motivasyon Toplam 381 3.40 .68 

  

Tablo 1 incelendiğinde okul ikliminde iletişim (Χ=3.29) alt boyutunun en yüksek 

ortalamaya sahip değişken, okula bağlılık (Χ=2.76) alt boyutunun en düşük ortalamaya sahip 

değişken olduğu görülmektedir. Akademik motivasyonda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

dış motivasyon alt boyutu (Χ=3.46); en düşük ortalamaya sahip değişkenlerin ise 

motivasyonsuzluk (Χ=2.28) alt boyutudur. Tablo 2’de değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren 

korelasyon analizi sonuçları verilmiştir: 
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   Tablo 2 

   Okul İklimi ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkiler. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Okula Bağlılık 1        

2.İletişim .47** 1       

3.Öğrenme Ortamı .58** .61** 1      

4.İçsel Motivasyon 31** .31** .30** 1     

5.Dışsal Motivasyon .26** .25** .30** .82** 1    

6.Motivasyonsuzluk 
-.09 .02 -.05 -

.30** 
-
.26** 

1   

7.Okul İklimi Toplam .83** .82** .82** .37** .32** -.07 1  

8.Akademik Motivasyon 
Toplam 

.31** .30** .32** .95** .94** -
.30** 

.37** 1 

   ** p < .01 

 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek ilişkilerin içsel motivasyonla okula bağlılık (r=.31; 

p<.01) ve iletişim (r=.31; p<.01) arasında, ayrıca akademik motivasyon toplam puanla öğrenme 

ortamı (r=.32; p<.01)  arasında olduğu saptanmıştır. Bu verilerden hareketle değişkenler 

arasında orta düzeyli bir ilişki olduğu (Cohen, 1988) söylenebilir. Ayrıca öğrenme ortamı ile 

okula bağlılık (r=.58; p<.01)  ve iletişim (r=.61; p<.01) arasında yüksek düzeyli bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. En düşük ilişkiler motivasyonsuzlukla okul bağlılığı, iletişim ve öğrenme 

ortamları arasındadır. Tablo 3’te okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu 

yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiştir: 

   Tablo 3 

   Okul İklimi Alt Boyutlarının Akademik Motivasyonu Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B SE β t p 

Sabit 2.27 .16  14.49 .00 

Okula Bağlılık .13 .05 .16 2.63 .01 

İletişim .12 .06 .13 2.11 .04 

Öğrenme Ortamı .13 .06 .15 2.20 .03 

R = .37          R2 = .13 

F = 19,37     p<.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamları değişkenleri birlikte, 

akademik motivasyon ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R =.37; R2 =.13; 

p<.01). Adı geçen üç değişken birlikte akademik motivasyonun toplam varyansın % 13’ünü 

açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin 
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akademik motivasyon üzerindeki önem sırası; okula bağlılık, öğrenme ortamları ve iletişimdir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, okula bağlılık, 

iletişim ve öğrenme ortamları akademik motivasyonun anlamlı birer yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. 

 

Tartışma 

Okul ikliminin öğretmen adaylarının akademik motivasyonları üzerindeki yordayıcı rolünü 

incelemeyi amaçlayan bu çalışmada okul iklimi boyutunda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

iletişim alt boyutudur. Bu durumda öğrencilerin iletişim alt boyutu çerçevesinde öğretim 

elemanlarıyla etkili bir iletişim içinde olduğu ve herhangi bir durumda öğretim elemanlarına 

kolayca erişebildiği ve öğretim elemanlarının da öğrencileri yönlendirdiği söylenebilir. Öğretim 

elemanlarıyla kurulan etkili iletişimin sosyal öğrenme sürecinin etkisi ile öğrencilere rol model 

olduğu da söylenebilir. Akademik motivasyon boyutunda en yüksek ortalamaya sahip değişken 

ise dışsal motivasyon alt boyutudur. Bu durumda öğrencilerin daha sık diğer insanlar aracılığı ile 

gelen, negatif ve pozitif etkilerde bulunabilen, davranışın tekrarlanma olasılığını artırıp, 

azaltabilen, maddi ve manevi değerler taşıyabilen güçlendirmeler veya pekiştirmeler  

(Newstrom & Davis, 2002) sayesinde akademik motivasyon kazandığı söylenebilir.  

Alt boyutlarda en yüksek ilişkiler içsel motivasyon ile okula bağlılık ve iletişim 

değişkenleri arasındadır. Ayrıca okul iklimi toplam puanla akademik motivasyon toplam puan 

arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan diğer bir araştırma (Terzi & 

Uyangör, 2017) sonuçlarında da en yüksek ilişkiler motivasyonla okul ikliminin okula bağlılık 

ve iletişim alt boyutları arasındadır. Ayrıca bu araştırmada toplam puanlar arasında da orta 

düzeyde pozitif biri ilişki saptanmıştır. Bu araştırıma sonuçları, bu çalışmanın sonuçları ile 

tutarlılık göstermektedir.  

Okul iklimi alt boyutlarının akademik motivasyonu yordamasına yönelik regresyon analizi 

sonuçları incelendiğinde okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamları alt boyutlarının akademik 

motivasyonun anlamlı birer yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kendilerini 

okulun bir parçası olarak görmesinin, öğretim elemanlarıyla etkili iletişim kurmasının ve 

fakültenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamasının, öğrencilerin akademik 

motivasyonuna katkı sağladığı söylenebilir. Bu sonuçla paralele olarak diğer araştırma sonuçları 

(Terzi & Uyangör, 2017), okul ikliminin okula bağlılık ve iletişim alt boyutlarının akademik 

motivasyonu yordadığını doğrulamaktadır. Ancak bu araştırmada öğrenim ortamları akademik 

motivasyonu yordamamaktadır. Ortaya çıkan bu durum, öğrenme ortamlarının üniversitelere 

göre farklılaşması ile açıklanabilir.  Diğer bir araştırmada (Çelik, Terzi & Gültekin, 2017) ise 

sadece okula bağlılık alt boyutu akademik motivasyonu yordamaktadır. Bu durum, araştırmanın 

örnekleminin formasyon öğrencileri olmasından kaynaklanabilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Okul ikliminin akademik motivasyonu yordamasından yola çıkarak, okul iklimini 

geliştirmeye yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

 Öğrencilerin, okulun bir parçası olmasına yönelik gerekli tedbirlerin yönetim tarafından 

alınması, öğrencileri, öğretim elemanlarını ve yönetimi kaynaştırmaya yönelik sosyal 

faaliyetlere önem verilmesi 

 Öğretim elemanlarına öğrencilerle etkili iletişim kurulmasına yönelik farkındalık 

programlarının hazırlanması 

 Öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlayacak fiziki ortamlarının, materyallerin sağlanması 

ve üst düzey öğrenme becerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılması önerilebilir. 

 Ayrıca akademik motivasyonun, bireysel özelliklerle de ilişkili olabileceğinden dolayı, 

bireyin kişilik özellikleriyle akademik motivasyon arasındaki ilişki ortaya koyulabilir. 

Böylece akademik motivasyona etki eden hem dışsal hem de içsel faktörler kapsamlı bir 

biçimde saptanmış olur. 
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda Takım 

Çalışmaları ve Sosyal Kaytarma 

Ramazan Ertürk1 72, Türkan Argon173 

Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda Takım Çalışmaları ve Sosyal 
Kaytarma 

 

 

Öz 

Araştırmanın amacı öğretmenlerin bakış açısı ile okullarda takım çalışmaları ve sosyal 

kaytarma davranışlarını belirlemek ve etkileyen faktörleri ortaya çıkarılıp, alınması gereken 

önlemleri tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan olgubilim deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bolu ili 

Yeniçağa ilçesindeki 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisede görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. 

Standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış 

sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanan verilerin analizinde betimsel ve içerik 

analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler okullarda takım 

çalışması olarak yasal çalışmalar ve sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapmaktadır. Okullarda 

etkili takımlar oluşturmak için görev dağılımının etkili yapılmasına, takım yöneticisinin 

özelliklerine ve takım çalışma sürecine dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin takım 

oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler, takım oyuncularının 

seçimi ve takım etkinliği temalarında toplanmıştır. Öğretmenler takım çalışmalarında bireysel 

sebeplerle yönetsel ve denetsel süreçlerden kaynaklı sosyal kaytarma davranışı 

göstermektedirler. Kaytarmanın takım üyelerine ve takım yöneticisine olumsuz etkileri vardır. 

Kaytarma davranışının önlenmesi için yönetim ve denetim süreçleri dikkate alınmalı, çalışan ve 

yönetici yeterliği olmalı, işlevsel bir ödül sistemi kurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kaytarma, takım çalışması, takım, okul, öğretmen. 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine the team work and social loafing behaviors in 

schools with the perspective of teachers and to determine the factors that affect them and to 

determine the precautions to be taken. In the study, phenomenological pattern which is suitable 

for qualitative research method is used. The study group of the study consisted of 2 primary 

schools, 2 secondary schools and 30 high school teachers working in Yeniçağa district of Bolu 

province in 2018-2019 academic year. Descriptive and content analysis methods were used to 

analyze the data collected by using the interview form consisting of semi-structured questions 

prepared according to standardized open-ended question technique. According to the results of 

the research, teachers make legal studies and social, cultural, sportive activities as team work in 

schools. In order to create effective teams in schools, attention should be paid to the effective 

allocation of tasks, the characteristics of the team manager and the team working process. In 

order for the teachers to be transformed into team players, the tasks of the teams are gathered in 

the selection of team players and team activity. Teachers show social loss behavior due to 

managerial and supervisory processes for individual reasons. Loafing has a negative impact on 

team members and team manager. Management and audit processes should be taken into 
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consideration in order to prevent the slanting behavior, there should be employee and manager 

competence and a functional reward system should be established. 

Keywords: Social loafing, teamwork, team, school, teacher. 

 

 

 

Giriş 

Toplumun eğitim ihtiyacını karşılaşmak ve bilgi üretmek üzere kurulmuş örgütler olan 

okulların, örgüt olarak tek başına bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkün değildir. Okulların 

etkili ve verimli bir şekilde ihtiyaçları giderebilmesi ve bilgi üretebilmesinde, çalışanlarının 

etkili takım çalışmaları yapmaları oldukça önemli bir faktördür. Zira örgütler bireylerin 

çabalarının bir araya gelmesiyle amaçlarına ulaşabilirler. "Birlikten kuvvet doğar" atasözünün 

anlamına uygun olan takım çalışmaları, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için takım üyelerinin 

bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanarak yapılan işbirliği olarak tanımlanabilir. Takım üyelerinin 

bir araya gelip ve dayanışma içerisinde çalışarak etkililik ve verimliliği artırması sürecinde ise 

pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu anahtar faktörlerden biri örgütsel ve bireysel hedeflere 

ulaşmada birbirleriyle ilişkili, birbirlerine bağımlı ve takım ruhuna sahip bireyleri bir araya 

getiren takım çalışmalarının, bireylerin kendi başlarına ulaşamayacakları örgütsel amaçlara 

ulaşabilmenin de önemli bir adımı olarak görülmesidir.  

Örgütlerde bireysel çalışmaların yanında, farklı amaçları gerçekleştirmek üzere 

çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu takım çalışmalarına yoğun bir şekilde yer 

verilmektedir (Özler, 2008). Örgütlerde performansın ana unsurlarından da olan takımlar, esnek 

yapıları ile örgütlerde daha üretken bir süreci meydana getirmektedirler. Takım içerisinde 

severek birlikte çalışma, birçok insan için başlı başına bir motivasyon kaynağıyken, başarılı 

takımlarda çalışanlar birbirlerine saygıdan öte olumlu duygular ve sevgi beslemekte, olumlu 

ilişkiler kurmak ve geliştirmek için çaba harcamaktadırlar (Özler ve Koparan, 2006). Bunun 

yanında takımların başarılı olması için amaç odaklılık, doğru üyelerden oluşma, konu üzerinde 

çalışacak yeterli zamana sahip olma, yönetimin katılımı, etkili bir iletişim, yüksek derecede bilgi 

sahibi olma gibi özelliklere sahip olunması gerekmektedir (Kurt, 2001). Dayanışma ve birliğin 

olduğu takımlarda takım üyeleri arasında yüksek iletişim ve dostluk olduğu için moral seviyesi 

de yüksek olacaktır (Eren, 2007). Belirtilen gerekçeler bugün örgütlerde çalışanları motive 

etmek, onların yeteneklerini arttırmak, bilgilerin paylaşılmasını sağlamak ve performansı 

yükseltmek için takım çalışmalarına önem verilmesi daha çok geçerliğini koruyan bir gerçektir 

(Küçük, 2008).Takım çalışması aynı zamanda takımın birlikte çalışma süreçleri üzerine 

odaklandığı, takım üyelerinin katılımlarını değerleyen ve teşvik eden bir hava yaratmak için 

gösterilen bir çabadır ve takımın tamamı bu süreçten etkilenmektedir. Çünkü bugün örgütler 

sadece karizmatik veya zeki yöneticilerin çabalarına değil, tüm çalışanların yaratıcılıklarına ve 

yeteneklerine ihtiyaç duymaktadırlar (Çetin, 2008). Bu bağlamda bütün örgütlerde olduğu gibi 

okullarda da takım çalışmalarına önem verilmesi, çalışanların katılımını destekleyeceği gibi 

yaratıcılıklarını da artıracak bir uygulamadır.  

Bir örgüt olarak okullar kalite geliştirmenin temel taşı olan takım çalışmalarını formal 

ya da informal olarak gerçekleştirmek durumundadır. Buna karşın okullarda takım çalışmaları 

denilince akla, öğretmenler kurulu toplantıları, zümre toplantıları ya da bazı özel gün 

kutlamaları programları şeklinde kısıtlı uygulamalar gelmektedir. Halbuki takım 

çalışmalarından, okulun tüm etkinliklerinde sürekli olarak faydalanılması, kurumun verimliliği 

açısından önem taşımaktadır (Ünal, 1998). Okullarda takım ruhundan söz edebilmek için takım 

üyelerinin eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması, sorunların erken çözümü, etkili bir iletişim 

ortamının olması, üye seçimine dikkat edilmesi, çalışanların gösterdiği bireysel başarı ve grup 

başarısının ödüllendirilmesi, takımda sağlıklı bir kültür oluşturmak ve üyelerin birbirlerini daha 

iyi tanımaları için sosyal faaliyetle düzenlenmesi gerekmektedir (Çağlayan, 2002). Ayrıca 
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üyelerin iyi bir lider tarafından cesaretlendirilmesi, takımlarda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

rol dağılımın yapılması, faaliyetlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için takıma 

gereken kaynakların sağlanması, adaletli bir iş bölümünün olması, üyelerin işbirliği içerisinde 

ve kendi özdenetimlerini yapmalarına fırsatlar sunulması takım çalışmalarının başarıya 

ulaştırılmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla üyelerin yetenekleri, kişilikleri, rol dağılımları, 

takımın büyüklüğü takım çalışmalarını etkileyen temel unsurlar arasındadır. Bu doğrultuda 

çalışmaların verime ulaşması için takım üyelerinin de tercihleri dikkate alınması gerekmektedir. 

Çünkü tercihleri doğrultusunda bazı takım üyeleri, bağımsız çalışmayı sevdikleri için 

performanslarını gruba yansıtmayabilmektedirler. Bu durumun dikkate alınması takım 

çalışmalarında üyelerin kendilerini bilerek ya da bilmeyerek takımdan soyutlaması ve 

kaytarmasını engelleyecektir. Takım çalışmalarında yaratılan sinerjinin yüksek olabilmesi için 

takım üyelerinin her birisinin ortak amaçları anlayarak benimsemesi de oldukça önemlidir. 

Takım üyeleri arasında kurulacak şeffaf ve dürüst iletişim, hem güvenilir bir iklim oluşturacak 

hem de takımın verimliliğini ve yarattığı sinerjiyi arttıracaktır (Saruhan ve Yıldız, 2014). Ancak 

ne kadar dikkat edilirse edilsin takım çalışmalarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olan 

sosyal kaytarma davranışı bu süreçte yaşanabilecek ve göz ardı edilmemesi gereken bir 

davranıştır.  

Çalışanların görevlerini bireysel değil de bir grup içinde yapmaları halinde, grubun 

gerçekleştirdiği performansta, grup üyelerinin bireysel katkılarının ne kadar olduğunun 

belirlenmesi çoğu zaman zordur. Bu tip zorlukların olduğu grup ortamlarında, çalışanlardan bir 

kısmı çok çalışırken bir kısmı kaytarma davranışı gösterebilmektedir (Wright ve Noe, 1996; 

Akt: Doğan, Bozkurt ve Demir, 2012). Takım çalışması gerektiren faaliyetlerde takımın 

performansının, takım üyelerinin katkısı oranında arttığı unutulmamalıdır. Buna karşın bazı 

çalışanlar bireysel olarak yapılan işlerde yüksek performans gösterirken, aynı çalışan takım 

çalışmalarında bireysel performansından daha düşük çaba sarf etme eğiliminde olabilmektedir. 

Gösterilen bu tür performans düşmelerine örgütsel davranış alanında sosyal kaytarma 

denilmektedir. (Şeşen ve Kahraman, 2014). Diğer bir ifade ile sosyal kaytarma çalışanların grup 

halinde çalışırken, bireysel olarak çalıştıkları zamana göre daha az çaba sarf etme eğiliminde 

bulunmaları davranışıdır (Piezon ve Ferree, 2007). Bireylerin bu davranışı göstermelerinin 

altında çeşitli sebepler bulunmaktadır ve bu sebepler çeşitli teori ve hipotezlerle açıklanmıştır. 

Sosyal etki teorisi, beklenti-değer teorisi, ortaklaşa çaba modeli, heves azalması, değerlendirme 

potansiyeli, çabanın gereksizliği, çabanın denkliği ve bireysel özen belirtilen teorilerden en çok 

ön plana çıkanlarıdır (Ilgın, 2010). Belirtilen teori ve hipotezlerin kısaca açıklamasının, takım 

çalışmaları ve sosyal kaytarma davranışı arasındaki bağı kurmak açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Grubun büyümesi ile bireysel çabanın azaldığını belirten sosyal etki teorisine göre 

(Karau ve Williams, 1993) sosyal etki kaynağı ve hedefler tarafından etkilenen büyük gruplar 

daha fazla sosyal kaytarma yapmaya meyillidirler (Latane, 1981). Buna göre kalabalık okullarda 

yapılan takım çalışmalarında öğretmenlerin kaytarma davranışı sergilemeleri muhtemeldir. 

Çünkü kalabalık gruplarda birey kaytarmanın hissedilemeyeceği rahatlığı yaşayarak bu 

davranışı sergilemektedir. Beklenti-değer teorisi üyelerin takım çalışmalarında kaytarma 

davranışı göstermeden sıkı bir şekilde çalışmaları için çabalarının sonucunda ulaşacakları 

çıktıların değerli olduğuna inanmaları gerektiğini belirtmektedir (Karau ve Williams, 1993). 

Dolayısıyla teoriye göre bireylerin takım çalışmalarında daha fazla çaba sarf etmeleri, 

ulaşacakları sonuçların onlar için değerli olması ve beklentilerini karşılamasına bağlıdır (Özek, 

2014). Takım çalışmalarında takım motivasyonunu ve takım üyelerinin önemli gördüğü 

sonuçların belirlenmesi gerektiğini vurgulayan ortaklaşa çaba modeli (Elsaid, 2005), grup 

çalışmalarında grubun büyüklüğü ve görevin yapısı gibi özelliklerin, üyelerin motivasyonlarına 

etkilerini belirlemeye çalışmaktadır (Karau ve Williams, 1993). Diğer bir ifade ile teoride 

çalışmalarda takım üyelerinin motivasyonları ve ulaşılacak sonucun bilinmesi oldukça 

önemlidir. Ayrıca grubun büyüklüğü ve görev yapısı özelliklerinin üyelerin motivasyonlarına 

etkisini belirlemek için çaba göstermektedir. Heves azalması teorine göre; ortaklaşa çalışmalar 

heveste ve çabada azalmaya sebep olup bu durum, basit görevlerde performans düşüşüne, zor 

görevlerde ise performans artışına sebep olmaktadır (Jackson ve Williams, 1985). Diğer bir 
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ifadeyle basit görevlerde, çalışanlar ortaklaşa çalışmalarda ortak etkinliklere göre daha düşük 

performans gösterirken; karmaşık ve zor görevlerde daha iyi performans 

sergileyebilmektedirler. Değerlendirme potansiyeli teorisi de grup üyelerinin bedensel veya 

zihinsel olarak yaptıkları çalışmaların çoğunda, bireysel çabalarının grupta görülmediğini 

düşündükleri ve bu yüzden de üyelerin pozitif veya negatif bir geribildirim almayacakları 

varsayımından hareketle sosyal kaytarma davranışında bulunabildiklerini belirtmektedir 

(Harkins ve Petty, 1982). Teoriye göre grup üyeleri grup içerisinde fark edilemeyeceklerini 

düşünerek gizlenebilmekte ve adaletli bir ödüllendirme sisteminin olmayacağını düşündükleri 

için sorumsuzca davranabilmekte, bunun sonucunda da kaytarma davranışında 

bulunabilmektedirler (Brickner, Harkins ve Ostrom, 1986). Ayrıca bu teoriye göre, grup üyeleri 

bireysel çaba ve katkılarının değerlendirilmediği durumlarda, sosyal kaytarma davranışı 

göstermektedir (Karau ve Williams, 1993). Çabanın gereksizliği ve çabanın denkliği teorisi ise 

eşit çaba ve kıyaslamaya dayanmaktadır. Grup üyeleri takım arkadaşlarının çabalarıyla kendi 

çabalarını kıyaslamakta ve bu kıyaslama sonucunda diğer üyelerin çabalarını az bulurlarsa, 

durumu dengelemek için kendi çabalarını da azaltabilmektedir (Jaksonn ve Harkins, 1985). Son 

olarak bireysel özen teorisi, grup çalışmalarında üyelerin performanslarını ve bireysel 

farkındalıklarının azalabildiğini açıklamaktadır (Mullen, 1983; Akt: Karau ve Williams, 1993). 

Buna göre bireysel farkındalıkların yüksek tutulması için üyelerin grup çalışmalarına önem 

verip özen göstermesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi takım çalışmalarında bireylerin sosyal 

kaytarma göstermelerinin pek çok sebebi vardır. Bu durum bireyin kendisinden 

kaynaklanabildiği gibi, diğer üyelerden ya da örgütsel süreçlerden etkilenebilmektedir. Örneğin 

üyeler, grup çalışmalarında bireysel çabalarının diğer üyelerin çabalarından fazla olduğunun 

fark edilmeyeceğinin düşündüklerinde çabalarının önemsiz ve gereksiz olduğunu hissetmekte, 

bu durumda diğerlerinin çabasıyla kendi çabalarını dengelemek için, çabasını azaltmakta ve 

sosyal kaytarma davranışı göstermektedir (Özek, 2014). 

Sosyal kaytarmanın takım üyelerinin hayal kırıklığına uğraması, üretkenliğini 

azaltması, üyelerin kişisel yeteneklerinin ortaya çıkmasına engel olması, bıkkınlık ve 

çalışmalara katılmada isteksizlik yaratması gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır (Harkins ve 

Petty, 1982). Bu nedenle takım çalışmalarının verimliliğe ulaşmasında ve bütün üyelerinin 

takım üyelerine dönüştürülmesinde sosyal kaytarma davranışı gibi süreci olumsuz etkileyecek 

davranışların nedenlerinin belirlenip gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu 

doğrultuda yapılan araştırma ile amaçlarına ulaşmada takım çalışması gerekliliği olan okullarda, 

takım çalışmaları ve sosyal kaytarma davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç 

doğrultusunda araştırmada, öğretmenlerin bakış açısı ile takım çalışmaları ve sosyal kaytarmaya 

yönelik görüşler ve bunları etkileyen faktörler ortaya çıkarılıp alınması gereken önlemler 

belirlenmiştir. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli  

Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. 

Olgubilim, araştırmaya konu olan olgu ve bu olguya ilişkin bireylerin kendi bakış açılarını, algı 

ve deneyimlerini ön plana çıkardığı gibi (Ersoy, 2016), bir kavram veya olguya yönelik ortak 

deneyimlerden anlam çıkarmak amacıyla da kullanılmaktadır (Creswell, 2007). Desene uygun 

olarak verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin daha kapsamlı 

toplanmasını ve katılımcılara sorulan soruların ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan desen, 

verileri detaylandırılarak ortaya koymaktadır (Strauss ve Corbin, 1990). Olgubilim deseninde 

deneyimler betimlenerek ve açıklanarak temalar ortaya çıkarılmakta, olgular temalar 

çerçevesinde tanımlanarak doğrudan alıntılarla desteklenebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Bu bağlamda araştırmada öğretmenlerin takım çalışmaları ve sosyal kaytarma 

davranışlarına yönelik görüşleri ve bakış açıları anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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Araştırmanın Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu, katılımcıların gönüllülüğü (Baki ve Gökçek, 2012) göz 

önüne alınarak, araştırmacıya katılımcılara hızlı ve pratik ulaşabilme fırsatı sağlayan kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2013) doğrultusunda belirlenmiştir. Buna 

göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bolu ili Yeniçağa ilçesindeki 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 

lisede görev yapan 30 öğretmene ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere ilişkin 

bilgiler şu şekildedir: Öğretmenlerin 14'ü erkek, 16'sı kadındır. 17 'sini sınıf öğretmenlerinin, 

13'ünü branş öğretmenlerinin oluşturduğu katılımcıların 4'ü 1-5 yıl, 9'u 6-10 yıl, 10'u 11-15 yıl 

ve 7'si 16 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. Katılımcı öğretmenlerin 28'i lisans, 2'si lisansüstü 

mezunudur. Katılımcı öğretmenlerin 17’si ilkokullarda, 7’si ortaokullarda, 6’sı lisede görev 

yapmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak hazırlanan 

yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak öğretmenlerle yapılan 

görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu bireylerin gözlemlenemeyen davranışlarını, 

bireylerin duygularını ve anlayışlarını kendi cümleleriyle açıklamalarına fırsat sunup onların 

dünyayı nasıl gördüklerini, bakış açılarını ve deneyimlerini araştırmacının anlamasını 

sağlamaktadır (Patton, 2014). Formun geliştirilmesi sürecinde ilgili literatür taranarak sorular 

hazırlanmış, form eğitim yönetimi alanında uzman öğretim üyeleri tarafından incelenmiştir. 

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra araştırmaya alınmayan 3 öğretmene ön uygulama 

yapılmış, soruların anlaşılır olup olmadığı kontrol edilmiş ve form son şeklini almıştır. Formda 

yer alan sorular aşağıdaki şekildedir:  

1- Okulunuzda takım çalışması gerektiren işler ve görevler nelerdir? Açıklar mısınız? 
2- Okullarda etkili takımlar oluşturmak için neler yapılmalıdır? Açıklar mısınız? 
3- Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için neler yapılmalıdır? 
4- Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları var mıdır? Bu 

davranışları yazar mısınız? 
5- Sosyal kaytarmanın sebepleri nelerdir? Açıklar mısınız? 
6- Öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri var mıdır? 

Bu davranışları yazar mısınız?  
7- Kaytarma nasıl önlenebilir? Açıklar mısınız? 
 

Verilerin Analizi 

 Araştırmada, elde edilen verilerin okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

sunulmasını amaçlayan betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel analizde 

katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer 

verilmektedir. Verilerin sistematik ve açık bir biçimde betimlenmesiyle başlayan analiz, 

betimlemelerin açıklanması ve yorumlanmasıyla devam edip, sebep sonuç ilişkileri tartışılarak 

sonuçlara ulaşılmaktadır. İçerik analizinde ise birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve 

temalar çerçevesinde bir araya getirilmekte ve okuyucunun anlayabileceği biçimde 

düzenlenerek yorumlanmaktadır. İçerik analizi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, 

kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması 

aşamalarından oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda, araştırmada öğretmen 

görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler içerik analizi yapılarak önce yazıya geçirilmiş, 

kodlar belirlenmiş, kategoriler oluşturulmuş, son olarak temalar meydana getirilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde kullanılan betimsel analizde, katılımcıların görüşleri doğrudan alıntılar 

şeklinde verilmiştir. 

Nitel araştırmalarda araştırma süreçlerinin tutarlılığıyla ilişkili olan güvenirliği 

sağlamak için araştırma sorularının açık ve anlaşılır ifade edilmesi, kodlamalar arasındaki 

tutarlılığa bakılması gerekmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu araştırmada, verilerin dış 
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güvenirliğini (nesnellik) artırmak için araştırmada veri kaynağı olan öğretmenlerin bilgileri, veri 

analizi ile ilgili kavramsal çerçeve ve süreçler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup, iç güvenirliği 

(tutarlılık) sağlamak için öğretmen görüşlerini yansıtan alıntılar sunulmuş, verilerin indirgenme 

ve analiz sürecine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Campbell, 1996, Akt. 

Golafshani, 2003). Veri toplama aracının geliştirilmesi, çalışma grubunun oluşturulması ve 

özellikleri, veri toplama ve analiz sürecinin ayrıntılı bir biçimde açıklanmış olması da 

araştırmanın güvenirliğini artırmaktadır. Veri analizinden önce görüşme formlarına sıra 

numarası verilmiş ve alıntılarda bu sıra numaraları kullanılmıştır. Araştırmada güvenirlik 

çalışması kapsamında Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş 

Birliği+Görüş Ayrılığı X 100 formülü kullanılmış olup, analizlerin tutarlık oranı yüzde % 90 

olarak hesaplanmıştır. Kodlayıcıların uyuşum yüzdesi %70 olduğunda yeterli güvenirliğin 

sağlandığı ifade edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu bağlamda analizlerde güvenirliğin 

sağlanmış olduğu görülmektedir. Araştırmada, verilerin iç geçerliğini (inandırıcılık) artırmak 

için bulguların bütünlüğü ve tutarlılığı gözden geçirilmiş, araştırma konusu hakkında uzman 

kişilerin araştırmayı çeşitli boyutlarıyla incelemesi sağlanmıştır. Bulgular doğrudan alıntılarla 

desteklenmiştir. Araştırmada nitel verilerin dış geçerliğini (aktarılabilirliği) artırmak için ise 

görüşme formunun hazırlanması, verilerin toplanması ve analiz süreçleri ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.  

Bulgular 

Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan işler ve görevler  

 Okullarda takım çalışmaları kapsamında yapılan işler ve görevlere ilişkin öğretmen 

görüşleri  Tablo 1'de gösterilmiştir. 

Tablo 1 
Okullarda Takım Çalışmalarına Yönelik Yapılan Çalışmalar  

Temalar Katılımcı Görüşleri                                                             n 

 Sosyal kulüp çalışmaları 
TKY çalışmaları 
Okul stratejik planının hazırlanması  
Proje çalışmaları 
Kutlama ve tören çalışmaları  
Zümre çalışmaları  
Pano düzenleme  
Seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmalar  
İş güvenliği ve sağlığı çalışmaları 

12 

 11 

 
Yasal Çalışmalar 

 

9 
7 
6 
3 
2 
2 
1 

 
Sosyal, Kültürel ve Sportif 

Faaliyetler 

Okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar 
Okul gazetesi hazırlama 
Kermes çalışmaları 
Yarışmalar 
Okul gezileri 
Ders materyali hazırlama 

10 
9 
8 
6 
5 
2 

 Tablo 1 incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre okullarda takım çalışmalarına 

yönelik yasal ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere iki temaya ulaşılmıştır. Sosyal 

kulüp çalışmaları (n=12), TKY çalışmaları (n=11), okul stratejik planının hazırlanması (n=9), 

proje çalışmaları (n=7), kutlama ve tören çalışmaları (n=6), zümre çalışmaları (n=3), pano 

düzenleme (n=2), seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmalar (n=2) ve iş güvenliği ve sağlığı 

çalışmaları (n=1) yasal çalışmalar temasında; okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar 

(n=10), okul gazetesi hazırlama (n=9), kermes çalışmaları (n=8), yarışmalar (n=6), okul gezileri 

(n=5) ve ders materyali hazırlama (n=2) sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler temasında ulaşılan 

katılımcı görüşleridir.  

 



 

497 
 

 Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan çalışmalara yönelik öğretmen 

görüşlerinden “Okul bünyesinde yürütülen projeler, kutlama programları, sosyal kültürel 

faaliyetlerde birlikte hareket ederek takım çalışması yapıyoruz. (Ö14)", “Aynı sınıfı okutan 

zümreler işbirliği iş birliği içerisinde bazı çalışmaları yapmaktayız. (Ö5)", “Okulun strateji 

planının hazırlanmasında güzel bir takım çalışması örneği göstermiştik. Herkes üzerine düşen 

görevi en iyi şekilde yaparak başarılı bir plan oluşturduk. (Ö8)" ve“Proje çalışmalarında takım 

çalışması etkili oluyor. Projede yer alan herkes görev ve sorumluklarını yerine getirdikleri 

zaman çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. (Ö16)" yasal çalışmalar temasına; “Okul gazetesi, 

kermes gibi çalışmalarda takım çalışması yapıyoruz. (Ö4)" ve "Okul gezilerinin planlaması ve 

gerçekleştirilmesinde bütün öğretmen arkadaşlar görev alıyorlar. (Ö21)" görüşleri ise yapılan 

sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar temasına örnek gösterilebilir. 

Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenler 

 Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere yönelik öğretmen 

görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2 
Okullarda Etkili Takımlar Oluşturmak Için Yapılması Gerekenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri       n 

 
 

Etkili Görev 
Dağılımı 

 

Adaletli yapılması 
Bireylere ilgi ve yeteneklerine yönelik başarabileceği işlerin verilmesi  
Üyelerin tercihlerinin dikkate alınması 
Yapılacak işte uzman olan kişilerin görevlendirilmesi  
Üyelerin gönüllük esasına göre belirlenmesi 

20 
16 
12 
8 
7 

 
 
 
 

Takım Yöneticisi 
Özellikleri 

Liderlik becerilerinin iyi olması 
Bireyleri motive etmesi  
Olumlu iklim oluşturması 
Süreci iyi yönetmesi 
Çalışmalar hakkında geri dönüt vermesi  
Takıma yeterli kaynakları sağlama  
Görevli komisyonları kurması 
Görev kontrolü yapması 
Görevini yapmayanları uyarması 
Çalışmaları bilimsel ve planlı yapması 
Periyodik değerlendirme toplantıları yapması 

20 
18 
16 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
5 
3 

 
 
 

Takım Çalışma 
Süreci 

Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi  
Ulaşılacak hedeflerin belirli olması 
Çalışmaların önemi ve gereğine inanılması 
Hoşgörü ve saygı ortamının oluşturulması 
Eşgüdüm ve uyumun olması 
Çalışmalar için üyelerin çalışmalara zaman ayırması  
Fikir paylaşımının yapılması  
Etkili iletişim kurulması 
Özverili çalışılması  
Üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanması 
Zorluklarla mücadele edilmesi  

15 
15 
13 
11 
9 
6 
5 
4 
3 
3 
2 

 Tablo 2 incelendiğinde okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere 

yönelik öğretmen görüşlerinin etkili görev dağılımı, takım yöneticisi özellikleri ve takım 

çalışma süreci temalarında toplandığı görülmektedir. Öğretmenler etkili görev dağılımı 

temasında görev dağılımının adaletli yapılması (n=20), bireylere ilgi ve yeteneklerine yönelik 

başarabileceği işlerin verilmesi (n=16), üyelerin tercihlerinin dikkate alınması (n=12), yapılacak 

işte uzman olan kişilerin görevlendirilmesi (n=8) ve üyelerin gönüllük esasına göre belirlenmesi 

(n=7) görüşlerini belirtmişlerdir. 
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 Öğretmenler etkili takımlar oluşturmaya yönelik takım yöneticisi temasında 

yöneticilerin liderlik becerilerinin iyi olmasını (n=20), bireyleri motive etmesini (n=18), olumlu 

iklim oluşturmasını (n=16), süreci iyi yönetmesini (n=16), çalışmalar hakkında geri dönüt 

vermesini (n=14), takıma yeterli kaynakları sağlamasını (n=12), görevli komisyonları kurmasını 

(n=10), görev kontrolü yapmasını (n=9), görevini yapmayanları uyarmasını (n=8), çalışmaları 

bilimsel ve planlı yapmasını (n=5) ve periyodik değerlendirme toplantıları yapmasını (n=3) 

ifade etmişlerdir. 

 Öğretmenler takım çalışma süreci temasında, etkili takımlar oluşturmaya yönelik 

yapılması gerekenleri ise, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi (n=15), ulaşılacak 

hedeflerin belirli olmasını (n=15), çalışmaların önemi ve gereğine inanılması (n=13), hoşgörü 

ve saygı ortamının oluşturulması (n=11), eşgüdüm ve uyumun olması (n=9), çalışmalar için 

üyelerin çalışmalara zaman ayırması (n=6), fikir paylaşımının yapılması (n=5), etkili iletişim 

kurulması (n=4), özverili çalışılması (n=3), üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanması (n=3) ve 

zorluklarla mücadele edilmesi (n=2) olarak ifade etmişlerdir. 

 Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere yönelik öğretmen 

görüşlerinden "Görev dağılımları etkili yapıldığı zaman takımların başarıya ulaşacağına 

inanıyorum. Adaletli görev dağlımı yapılmadığı zaman görev yükü çok olanlarda yorgunluk ve 

isteksizlik oluşabiliyor. Bu da takım başarısına olumsuz yansıyor. (Ö16)", "Takım çalışması 

gerektiren  işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip  uzman kişiler görevlendirilirse takımın 

etkililiğinin artacağını düşünüyorum. (Ö19)" ve "Tercihler takım çalışmalarında çok önemlidir. 

Öncelikli olarak çalışmaya gönüllü olan kişiler arasından seçim yapılarak tercihleri de dikkate 

alınmalıdır. (Ö23)" etkili görev dağılımı temasına; "Takıma liderlik edecek kişinin takım 

üyelerini motive etmesi ve takım çalışmalarını iyi yönetmesi gerekiyor. (Ö39)", "Takım 

yöneticisi çalışma için yeterli kaynakları sağlayarak çalışmaları sürekli kontrol etmelidir. 

(Ö11)" ve "İşler sözde kalmamalı. Çalışma programları düzenlenmeli ve periyodik 

değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. (Ö28)" takım yöneticisi özellikleri temasına; 

"Çalışmaların başarıya ulaşması için öğretmenlerin birbirlerine hoşgörülü olları ve saygı 

duymaları gerekmektedir. Hem de takıma seçilenlerin uyumlu olması çok önemli diye 

düşünüyorum. (Ö6)", "Takım üyeleri arasındaki uyum ve iletişim başarıya ulaşmada önem 

taşımaktadır. (Ö13)" ve "Takım çalışmalarının etkili olabilmesi için yeterli zaman ayrılmalı, 

bütün üyelerin fikirleri alınarak fikir alışverişi yapılmalıdır. (Ö26)" takım çalışma süreci 

temasına örnek gösterilebilir. 

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler 

 Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için oluşturulacak takımlarda 

yapılması gerekenlere yönelik görüşler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 3     
Takım Oyuncularına Dönüştürülebilmesi Için Takımlarda Yapılması Gerekenlere Yönelik Öğretmen 
Görüşleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri          n 



 

499 
 

 
 

Takım Oyuncularının Seçimi 

Bireysel yeteneklerin iyi bilinmesi 
Bireylerin tercihlerinin dikkate alınması  
Gönüllü kişilerin seçilmesi 
Rol dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması  
Her üyeye sorumluluk verilmesi  

12 
10 
9 
8 
7 

 
 

 
 
 

Takım Etkinliği 

Görev paylaşımının adaletli yapılması  
Üyelerin takdir edilmesi 
Takım liderinin olması 
Üyelerin paylaşıma açık olması  
Takım içi etkili iletişimin olması 
İşbirliği yapılması 
İklimin sağlıklı ve olumlu olması  
Bireysel katkıların önemsenmesi 
Bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi  
Üyelerinin birbirini iyi tanımaları  
Takım ruhunun oluşturulması  
Çalışmaların planlı yürütülmesi 

14 
10 
8 
7 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

    

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda 

yapılması gerekenlere yönelik öğretmen görüşleri, takım oyuncularının seçimi ve takım etkinliği 

temalarında toplandığı görülmektedir. Öğretmenler takım oyuncularının seçimi temasında 

öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için bireysel yeteneklerin iyi bilinmesi 

(n=12), bireylerin tercihlerinin dikkate alınması (n=10), gönüllü kişilerin seçilmesi (n=9), rol 

dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması (n=8) ve her üyeye sorumluluk verilmesi (n=7) 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 Öğretmen görüşlerine göre takım etkinliği temasında öğretmenlerin takım oyuncularına 

dönüştürülebilmesi için görev paylaşımının adaletli yapılması (n=14), üyelerin takdir edilmesi 

(n=10), takım liderinin olması (n=8), üyelerin paylaşıma açık olması (n=7), takım içi etkili 

iletişimin olması (n=7), işbirliği yapılması (n=5), iklimin sağlıklı ve olumlu olması (n=4), 

bireysel katkıların önemsenmesi (n=3), bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi (n=2), 

üyelerinin birbirini iyi tanımaları (n=2), takım ruhunun oluşturulması (n=1) ve çalışmaların 

planlı yürütülmesi (n=1) gerektiği saptanmıştır.  

 Takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenlere yönelik 

öğretmen görüşlerinden “Bireyler iş paylaşımı yapmalı, herkes üstüne düşen görevi zamanında 

ve en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır.”(Ö11), “Liderler görev dağılımını kişilerin ilgi ve 

yeteneklerine göre yapmalıdır. (Ö7)" ve “Herkesin ilgi, yetenek ve becerisine görev bir 

sorumluluk verilmeli, görev paylaşımı eşit ve adaletli yapılmalıdır. (Ö28)" takım oyuncularını 

seçimi temasına; "Takıma çalışmalarını yönlendirecek bir lider olmalıdır. Bu lider gerektiğinde  

takım çalışanlarını takdir etmelidir. (Ö19)", "Takım çalışmalarının verime ulaşması için okulda 

sağlıklı ve olumlu bir havanın olması gerekmektedir. Bireyler sevdikleri ve rahat edebildikleri 

bir ortamda daha iyi çalışabilirler. (Ö26)" ve "Takım çalışmalarında öğretmenler işbirliği 

içerisinde çalışmalıdır. Çalışmalar planlanarak yapılmalıdır. (Ö30)" takım ekinliği temasına 

örnek olarak gösterilebilir. 

Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları  

 Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarına ilişkin 

katılımcı görüşleri Tablo 4'te yer almaktadır. 

Tablo 4 
Takım Çalışmalarında Öğretmenlerin Gösterdiği Kaytarma Davranışları  

                    Katılımcı Görüşleri  n 



 

500 
 

Törenler katılmama 
Derse geç girme  
Belirli günler ve haftaların kutlanmasında isteksizlik  
Kulüp çalışmalarına katılmama 
Sene başı ve sonu işlemleri aksatma 
Zümre işlerinden kaçma  
Okula geç gelme 
Toplantılara katılmama 
İş yükünü başkasına yıkma 
Kurul ve komisyonlarda görev almama 

14 
10 
9 
8 
8 
7 
5 
4 
4 
2 

 Tablo 4’te takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarına 

yönelik görüşler törenler katılmama (n=14), derse geç girme (n=10), belirli günler ve haftaların 

kutlanmasında isteksizlik (n=9), kulüp çalışmalarına katılmama (n=8), sene başı ve sonu 

işlemleri aksatma (n=8), zümre işlerinden kaçma (n=7), okula geç gelme (n=5), toplantılara 

katılmama (n=4), iş yükünü başkasına yıkma (n=4) ve kurul ve komisyonlarda görev almama 

(n=2) şeklinde saptanmıştır.  

 Takım çalışmalarında gösterilen kaytarma davranışlarına yönelik öğretmen 

görüşlerinden bazıları “Okulumuzda sosyal kaytarmayla ilgili olarak okulda kurulan  kurul ve 

komisyonlara katılma isteğinin olmaması veya bu kurullarda yer almama örnek gösterilebilir. 

(Ö17)", “Belirli gün ve haftaların kutlanmasında kaytarma davranışı karşımıza çıkabiliyor. Bu 

haftalarla ilgili evrak tesliminde mutlak gecikmeler yaşanıyor. (Ö9)", “Öğretmenler bazen işleri 

başkasına yaptırabiliyorlar. Bu işi A kişisi daha iyi yapar diyerek işten kaçmak isteyebiliyorlar. 

(Ö30)" ve “Zümre öğretmenlerinden birinin işleri diğerine yıkması şeklinde kaytarma davranışı 

ile karşılaşabiliyoruz. Hep aynı kişiler işleri yapıyor. (Ö16)" örnek gösterilebilir.  

Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

 Öğretmen görüşlerine göre sosyal kaytarmanın sebepleri Tablo 5'te gösterilmiştir. 

Tablo 5 
Öğretmen Görüşlerine Göre Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri                   n 

 
 
 
 

Yönetsel ve 
Denetsel Süreçler 

Yöneticinin yönetim yeterliklerinin zayıflığı  
Yöneticinin liderlik vasfının olmaması 
Görev ve sorumlulukların adaletsiz dağıtımı  
Örgütsel adaletin olmaması 
Çalışan ve çalışmayan arasında fark olmaması  
Ödüllendirmede eşitsizlik  
Liyakatsizlik 
Yeteneğine uygun işlerin verilmemesi  
Rol dağılımının yanlış yapılması  
Denetimsizlik 
Otoriter yönetimin egemenliği 

                 24 
                 21 
                 20 
                 18 
                 16 
                 15 
                 13 
                 12 
                 11 
                  9 
                  6 

 
 
 
 
 
 

Bireysel Sebepler 

Mesleki tükenmişlik  
İşini sevmeme 
İş tatminsizliği 
Motivasyon düşüklüğü  
Etik anlayışın olmaması 
Kaytarmanın övünç kaynağı olarak görülmesi 
Örgütsel adanmışlığın olmaması  
Grup çalışmalarını sevmeme 
Okula yabancılaşma 
Kişisel sorunlar  
Bunu daha önce yaptım anlayışı 
Başaramama korkusu   

19 
18 
16 
15 
14 
14 
13 
11 
9 
8 
6 
6 
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Fikir ayrılıkları  
Ders dışı faaliyetleri yük olarak görme 

Örgütsel bulaşma  
Belirli gün ve haftaları önemsiz görme 

6 
5 
4 
3 

 Tablo 5 incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre sosyal kaytarmanın sebeplerine 

yönelik yönetsel ve denetsel süreçler ile bireysel sebepler temalarına ulaşıldığı görülmektedir. 

Öğretmenler sosyal kaytarmanın sebepleri olarak yönetsel ve denetsel süreçler temasında 

yöneticinin yönetim yeterliklerinin zayıflığını (n=24), yöneticinin liderlik vasfının olmamasını 

(n=21), görev ve sorumlulukların adaletsiz dağıtımını (n=20), örgütsel adaletin olmamasını 

(n=18), çalışan ve çalışmayan arasında fark olmamasını (n=16), ödüllendirmedeki eşitsizliği 

(n=15), liyakatsizliği (n=13), yeteneğine uygun işlerin verilmemesi (n=12), rol dağılımının 

yanlış yapılmasını (n=11), denetimsizliği (n=9) ve otoriter yönetimin egemenliğini (n=6) 

belirtirken; bireysel sebepler olarak mesleki tükenmişlik (n=19), işini sevmeme (n=18), iş 

tatminsizliği (n=16), motivasyon düşüklüğü (n=15), mesleki etik anlayışı olmaması (n=14), 

kaytarmanın övünç kaynağı olarak görülmesi (n=14), örgütsel adanmışlığın olmaması (n=13), 

grup çalışmalarını sevmeme (n=11), okula yabancılaşma (n=9), kişisel sorunlar (n=8), bunu 

daha önce yaptım anlayışı (n=6), başaramama korkusu (n=6), fikir ayrılıkları yaşama (n=6), ders 

dışı faaliyetleri yük olarak görme (n=5), örgütsel bulaşma (n=4) ve belirli gün ve haftaları 

önemsiz görmeyi (n=3) belirtmişlerdir. 

 Sosyal kaytarmanın sebeplerine yönelik öğretmen görüşlerinden “Öğretmenlerin 

mesleki olarak tükenmişlikler kaytarmaya sebep olabiliyor. İşin sevmeyen kişiler de 

sorumlukları yerine getirirken geciktirebiliyor veya görevlerini yapmayabiliyorlar (Ö12)", 

“Bana göre kişilerin motivasyonu düşük olursa, (özellikle içsel motivasyonları) işten kaçma 

eğiliminde olabiliyorlar. (Ö15)" ve “İşini severek yapmayan bireyler okulda da iş yapmak 

istemeyebiliyorlar. Bu durum onların işten kaytarmalarına sebep olabiliyor. (Ö10)" bireysel 

sebepler temasına; “Okul müdürlerinin liderlik vasıflarının olmadığı zaman takımı etkilemeleri 

ve yönlendirmeleri zor oluyor. Takıma yeterince liderli edilemediği zaman kaytarma 

davranışları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle aslında okul yöneticilerinin atamaları yapılırken 

liyakat esası temel alınarak görevlendirmeler yapılmalıdır. Çünkü liderlik, denetim ve rehberlik 

konularında yeterliği olmayan kişilerin takımı yönetmeleri ve etkilemeleri zor olmaktadır. 

Takım iyi yönetilemediği zaman kaytarmalar ortaya çıkabilmektedir. (Ö25)", “Okul müdürleri 

takım çalışmalarıyla ilgili yeterlikleri olmadığı zaman takıma üye seçme, rol dağılımında 

adaletli olma ve yetenek yönetimi gibi konularda başarısız olabiliyorlar. Bu da takım üyelerinin 

kaytarma davranışlarına sebep olabiliyor. (Ö2)" ve “Takım çalışmalarında ödüllendirmenin ok 

önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler emeklerinin karşılığını alamadıkları zaman şişten 

kaçma davranışında bulunabiliyorlar. (Ö21)" yönetsel ve denetsel süreçler temasına örnek 

olarak gösterilebilir. 

 

Öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri 

 Kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine yönelik öğretmen görüşleri 

Tablo 6'da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6 
Öğretmenlerin Kaytarma Davranışlarının Takım Çalışmalarına Etkilerine Yönelik Görüşler 

Temalar Katılımcı Görüşleri             n 
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Takım Üyelerine Etkileri 

İşbirliğinin bozulması  
Motivasyonun azalması 
Uyum ve iletişimin bozulması  
Sorumlulukların yerine getirilmemeye başlaması 
Güvensizlik 
Dinamiğin bozulması 
Birbirini desteklememe 
Araştırma merakının yitirilmesi 
Paylaşımcı ve hoşgörülü olmama  
Saygı, sevgi vb değerlerin yok olması 
Birlikte karar alamama 
Gönülsüz katılım 
Özveri ile çalışmama  

15 
13 
12 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
4 

 
Takım Yöneticisine Etkileri 

Liderlik edememe 
Üyelerin tercihlerini dikkate almamaya başlama  
Adaletsiz görev dağılımı yapmaya başlama 
Adaletsiz ödüllendirme yapma 

           12 
           10 
            8 
            5 

 Tablo 6’ya göre öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine 

yönelik görüşler takım üyelerine ve takım yöneticisine etkileri temaları altında toplanmıştır. 

Kaytarma davranışlarının takım üyelerine etkileri işbirliğinin bozulması (n=15), motivasyonun 

azalması (n=13), uyum ve iletişimin bozulması (n=12), sorumlulukların yerine getirilmemeye 

başlaması (n=10), güvensizlik (n=9), dinamiğin bozulması (n=9), birbirini desteklememe (n=8), 

araştırma merakının yitirilmesi (n=8), paylaşımcı ve hoşgörülü olmama (n=7), saygı, sevgi vb 

değerlerin yok olması (n=6), birlikte karar alamama (n=6), gönülsüz katılım (n=5) ve özveri ile 

çalışmama (n=4) olarak saptanırken; takım yöneticisine etkileri liderlik edememe (n=12), 

üyelerin tercihlerini dikkate almamaya başlama (n=10), adaletsiz görev dağılımı yapmaya 

başlama (n=8) ve adaletsiz ödüllendirme (n=5) olarak saptanmıştır. 

 Kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine yönelik öğretmen 

görüşlerinden “Kaytarma davranışı olduğu zaman motivasyonum düşüyor moralim oluyor. 

Çalışmada yer almak istemiyorum. Takımın motivasyonu da düşüyor ve isteksizlik başlıyor. 

(Ö1)", “İletişim bozuluyor. Öğretmenler arasında güvensizlik oluşmaya başlıyor. (Ö6), “Bir 

arkadaşımız kaytarma davranışı gösteren birini gördüğünde kendisi de sorumluluklarını yerine 

getirmemeye başlıyor. (Ö23)" ve “Takımda kaytarma davranışları ortaya çıktığında takım 

üyelerinin birbirlerine karşı hoşgörüsüz olabiliyorlar ve birbirlerini kırıcı davranışlar 

sergileyebiliyorlar. (Ö17)" takım üyelerine etkileri temasına; “Kaytarma davranışları 

başladığında adaletsiz görev dağılımı yapılmaya başlıyor. İş yükü aynı kişilere kalıyor. 

Kaytarma davranışı gösteren kişilere zaten görev verilmiyor. Çünkü güvensizlik oluşuyor. 

(Ö14)" takım yöneticisine etkileri temasına örnek gösterilebilir. 

Kaytarmanın Önlenmesi  

Kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşleri Tablo 7'de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 7 
Kaytarmanın Önlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri  

Temalar Katılımcı görüşleri                                                                                         n                                                    

 Liderlik vasıflarına sahip olma  28 
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Yönetici Yeterliği 

Uzmanlık gücüne sahip olma 
Demokratik ve destekleyici olma 
Öğretimsel ve dağıtımsal lider olma 
Takım ruhunu oluşturma ve işbirliğini önemseme  
Başarıyı takdir etme 
Yetenek ve ilgiye göre sorumluluk dağıtma 
Takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer verme 
Öğretmenleri karar sürecine katma 
Sürecin başında olma  
Görev dağıtımında adaletli olma  
Çalışan-okul bütünleşmesi için organizasyon düzenleme (yemek gezi 
vb.) 

26 
23 
22 
20 
19 
18 
17 
14 
13 
9 
6 

 
 

Yönetim ve 
Denetim Süreci  

Yükselme kriterlerini belirleme 
Denetleme 
Özdenetim 
Eşit iş yükü  
Açık ve sağlıklı örgüt iklimi 
Açık ve belirgin hedefler 

16 
14 
13 
11 
10 
9 

 
 
 
 
 

Ödül Sistemi 

Adaletli dağıtım mekanizması  
Sözlü ve yazılı ödüllendirme yapma  
Ödüllerin motive edici olması 
Görevin zorluğuna göre ödül verilmesi  
Ödül şartlarının belirlenmesi 
Ulaşılacak ödülün bilinmesi 
Başarının sosyal platformlarda duyurulması  
Maddi ve manevi ödüllendirmenin yapılması  
Kalıcı ödüllerin verilmesi 
Zamanında ödüllendirme yapılması 
Takım performansına dayalı ödüllendirmenin yapılması 
Ödüllendirme kadar yaptırımın da olması 

11 
9 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 

 
Çalışan Yeterliği 

İçsel motivasyon  
Çalışmaların gerekliliğine inanma 
Gönüllü katılım 

18 
16 
12 

 Tablo 7’ye göre kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşleri, yönetici 

yeterliği, yönetim ve denetim süreci, ödül sistemi ve çalışan yeterliği temalarında toplanmıştır. 

Yönetici yeterliği teması altında toplanan öğretmen görüşleri yöneticilerin liderlik vasıflarına 

(n=28), uzmanlık gücüne sahip olmaları (n=26), demokratik ve destekleyici olmaları (n=23), 

öğretimsel ve dağıtımsal lider olmaları (n=22), takım ruhunu oluşturmaları ve işbirliğini 

önemsemeleri (n=20), başarıyı takdir etmeleri (n=19), yetenek ve ilgiye göre sorumluluk 

dağıtmaları (n=18), takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer vermeleri (n=17), öğretmenleri 

karar sürecine katmaları (n=14), sürecin başında olmaları (n=13), görev dağıtımında adaletli 

olmaları (n=9) ve çalışan-okul bütünleşmesi için yemek, gezi vb. organizasyon düzenlemeleri 

(n=6) olarak saptanmıştır. Yönetim ve denetim süreci teması altında toplanan görüşler yükselme 

kriterlerinin belirlenmesi (n=16), denetleme (n=14), özdenetim (n=13), eşit iş yükü (n=11), açık 

ve sağlıklı örgüt iklimi (n=10) ile açık ve belirgin hedefler (n=9) olarak saptanırken; ödül sistemi 

teması altında adaletli dağıtım mekanizması (n=11), sözlü ve yazılı ödüllendirme yapılması 

(n=9), ödüllerin motive edici olması (n=6), görevin zorluğuna göre ödül verilmesi (n=5), ödül 

şartlarının belirlenmesi (n=5), ulaşılacak ödülün bilinmesi (n=4), başarının sosyal platformlarda 

duyurulması (n=4), maddi ve manevi ödüllendirmenin yapılması (n=3), kalıcı ödüllerin 

verilmesi (n=3), zamanında ödüllendirme yapılması (n=2), takım performansına dayalı 

ödüllendirmenin yapılması (n=2) ve ödüllendirme kadar yaptırımın da olması (n=1) görüşlerini 

ifade edilmiştir. İçsel motivasyon (n=18), çalışmaların gerekliliğine inanma (n=16) ve gönüllü 

katılım (n=12) ise kaytarmanın önlenmesine yönelik çalışan yeterliği teması altında toplanan 

öğretmen görüşleridir. 
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 Kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşlerinden “Başarıya dönük 

yükselmeler sağlansa ve buna dikkat edilse kimse kaytarma davranışında bulunmaz. Kaytarma 

davranışında bulunanla bulunmayan arasında ayırım yapılmadan yükselmeler yapıldığı için 

veya işini başarılı bir şekilde yapanlara öncelik verilmediği için kaytarma davranışlarının ortaya 

çıktığını düşünüyorum. (Ö5)", "Takım çalışanlarının denetlenmesi gerekmektedir. Denetleme 

olmadığı zaman kaytarma eğilimi olan bireyler mutlaka ortaya çıkmaktadır. (Ö2)" ve "Takım 

çalışmalarında ulaşılacak hedefler belli olmalıdır. Hedefler belli olmazsa kişilerde isteksizlik 

oluşarak kaytarma davranışı ortaya çıkabilmektedir." (Ö11)" yönetim ve denetim süreci 

temasına; “Bana göre kaytarmayı önlemenin en önemli noktası içsel motivasyondur. Ayrıca kişi 

takıma katılmaya gönüllü olmalıdır. İşin gerekli olduğuna inanırsa kaytarma davranışı ortaya 

çıkmayacaktır. (Ö27)" çalışan yeterliği temasına; “Okul müdürünün takıma liderlik edecek 

vasfının olması gerekmektedir. Liderlik yeterliği olan okul müdürü, takımda kaytarma olmasını 

önleyebilir. Ayrıca okul müdür takım üyelerini desteklemelidirler. (Ö3)", “Okul müdürü iyi bir 

dağıtımsal lider olmalıdır. Yetkisini öğretmenlere adaletli bir şekilde yaptığı zaman kaytarma 

davranışlarını önleyebilir veya azaltabilir. (Ö30)" ve “Takım liderinin uzmanlık gücünün 

takımın başarıya ulaşmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Takım ruhunun ve işbirliğinin 

oluşturulması, ödüllendirme, liderlik etme konularında uzmanlık gücü olan bir takım lideri 

kaytarmaları önleyebilir. (Ö17)" yönetici yeterliği temasına; “Takım çalışmalarında bazı üyeler 

gerçekten daha çok çalışıyor. Bu arkadaşlara bireysel ödüllerin verilmesi hem onların daha çok 

çalışmalarının sağlayacak hem de diğerlerini kaytarma davranışlarını engelleyecektir. (Ö11)" 

ve “Takım çalışmalarında ödüllendirmenin adaletli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Ödüllendirme adaletli yapılırsa takım üyeleri ne yaparsam ödül alırım diye düşünerek 

kaytarmadan uzak durabilir. (Ö22)" ise ödül sistemi temasına örnek olarak gösterilebilir.  

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan çalışmalar  

 Araştırma sonuçlarına göre, okullarda takım çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar 

yasal çalışmalar ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere şeklindedir. Sosyal kulüp çalışmaları, 

TKY çalışmaları, okul stratejik planının hazırlanması, proje, kutlama, tören ve zümre 

çalışmaları, pano düzenleme, seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmaları ile iş güvenliği-sağlığı 

çalışmaları okullarda takım çalışması şeklinde yapılan yasal çalışmalar olarak saptanmıştır. 

Literatürde de benzer şekilde (Kocabaş ve Gökbaş, 2003; Güçlü ve Okçu, 2015) öğretmenler 

kurulu, zümre, şube öğretmenler kurulu toplantıları, sınav komisyonları, disiplin kurulları, satın 

alma komisyonları ve çeşitli komisyonların takım çalışmaları şeklinde yürütüldüğü 

görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada ulaşılan sonuçlarla bu sonuçlar örtüşmektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yasal olarak oluşturulması gereken ve takım çalışmalarını 

gerektiren komisyon, ekip ya da kurullar olarak okul gelişim ve toplam kalite yönetimi ekibi, 

okul risk takip kurulu vb. belirtilmiştir (MEB, 2014). 

 Araştırma sonuçlarına göre, okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar, okul gazetesi 

hazırlama ve kermes çalışmaları, yarışmalar, okul gezileri ve ders materyali hazırlama sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında okullarda yapılan takım çalışmalarıdır. Güçlü ve Okçu 

(2015) da yıllık ders programlarının hazırlanması, özel gün ve kutlama programları ile sınıf içi 

ve sene başında planlama çalışmalarının takım çalışmasını gerektirdiğini ifade etmektedir. 

Belirtilen çalışmalar bu araştırmanın sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Ancak okullarda takım 

çalışması gerektiren etkinlik ve çalışmalar bunlardan ibaret olmamalıdır. Okulların mesleki 

öğrenme toplumu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerde istenilen 

verime ulaşılabilmesi için öğretmenler arasında iyi bir işbirliği kurması gerekmektedir. Bu 

anlamda belirtilen çalışmalar okullarda takım çalışmalarını gerekli kılan etkinliklerdir. Nitekim 

toplumsal değişimi sağlayacak okulların amaçlarını gerçekleştirmesi, sorunların çözümü, 

değişim ve yenilik uygulamalarının yapılması etkili takım çalışması gerektirmektedir. Çünkü 
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okulların etkili ve verimli kılınması takım ruhu ile yapılan çalışmaların etkili bir şekilde 

yapılmasına bağlıdır.  

Okullarda Etkili Takımlar Oluşturmak İçin Yapılması Gerekenler 

 Araştırma sonuçlarına göre okullarda etkili takımlar oluşturmak için görev 

dağılımlarının etkili bir şekilde yapılması, takım yöneticisinin bazı özelliklere sahip olması ve 

takım çalışma sürecinin göz önünde bulundurulması gerektiği ortay çıkmıştır. Robbins ve Judge 

(2015) da etkili takımların bileşenlerini; kaynaklar ve içerik, takımın oluşumu ve süreç, takımın 

etkili hale gelmesi için güvenin olduğu bir ortam ve etkili bir lider, yeterli kaynakların 

sağlanması ve takımın katkılarını yansıtan bir performans değerlendirme ve ödüllendirme 

sisteminin olması şeklinde ifade etmişlerdir. Kaynakların az olmasının takımın etkili bir şekilde 

kurulup hedeflerini gerçekleştirme yeteneğini azalttığı göz önüne alındığında kaynakların 

yeterliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü yeterli kaynağa sahip olmayan takımların verimli 

çalışması beklenemez. Burada kaynak olarak sadece maddi kaynaklar düşünülmemelidir. 

Takımı asıl işleten ve faydalı olacak yeterliğe sahip insan kaynağı bulunması çok daha 

önemlidir. Çünkü takıma faydalı olabilecek insan kaynağının bulunması, asıl amacı yine 

kendisine faydalı olacak çalışmayı başarıya ulaştıracaktır. Örgütün en önemli kaynağı ve 

çalışmaların en önemli bileşeni olan bu kaynağın geliştirilerek yeterlik sahibi olması oldukça 

önemlidir. Takım çalışmalarını yönlendirecek, öğretmenleri etkileyerek onlara liderlik edecek 

ve kendisi de bir insan kaynağı olan takım yöneticilerinin okullarda bulunması etkili takımların 

oluşturulmasında oldukça önemlidir. Bunun yanında takım sinerjisi, iletişim, kaynakların 

kullanımı, performans hedefleri ve yetenekleri takımların etkili olması için gerekli faktörlerdir 

(Zehir ve Özşahin, 2008). 

 Araştırma sonuçlarına göre, görev dağılımının adaletli yapılarak, bireylere ilgi ve 

yeteneklerine yönelik başarabileceği işler verilerek, üyelerin tercihleri dikkate alınarak, 

yapılacak işte uzman olan kişilerin görevlendirilerek ve üyeleri gönüllük esasına göre 

belirleyerek etkili görev dağılımı sağlanmış olunacak ve bu sayede etkili takımlar 

oluşturulabilecektir. Hirschfeld, Jordan, Feild, Giles ve Armenakis (2006) da takım 

performansının bir kısmını üyelerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin oluşturduğunu 

belirtmişlerdir. Takım üyelerinin çalışmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olması 

takımı başarıya ulaştıracağı gibi, aksi durumda takımdan etkili olmasını beklemek doğru 

olmayacaktır. Çünkü etkili takımlar oluşturmada, bireylerin yetenek ve tercihlerinin dikkate 

alınması gerekmektedir (Margerison ve McCann, 1990). Ayrıca takımın etkili ve verimli bir 

şekilde çalışması için üyelerin, takıma getireceği güçlerin yöneticiler tarafından bilinmesi 

önemlidir (Robins ve Judge, 2015). Takım liderinin üyeleri iyi tanıması, uzmanlıklarını, ilgi ve 

yeteneklerini bilmesi onlara uygun işler vermesi takımın etkililiği açsından oldukça önemlidir. 

Takım üyelerinin tercihlerinin dikkate alınması da üyelerin istekli bir şekilde çalışıp başarılı 

olmalarında önemli bir etkendir. Çünkü üyelerin tercihlerinin dikkate alınması onların takım 

çalışmalarındaki başarılarını etkilediği gibi ve tek başına çalışmayı tercih eden bireylere ihtiyaç 

duyulmadığı zaman bu bireylerin takım moralini veya bireysel memnuniyeti doğrudan tehdit 

edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Hyatt ve Ruddy, 2000; Akt: Robins ve Judge, 2015). 

Bu bakımdan takım çalışlarında takıma katılacakların gönüllü olmaları oldukça önemlidir. 

 Araştırma sonuçlarına göre etkili takımlar oluşturmak için takım yöneticilerinin liderlik 

becerilerinin iyi olması, bireyleri motive etmesi, olumlu bir atmosfer oluşturması, süreci iyi 

yönetmesi, çalışmalar hakkında geri dönüt vermesi, yeterli kaynakları sağlaması, görevli 

komisyonları kurması, görev kontrolü yaparak görevini yapmayanları uyarması, çalışmaları 

bilimsel ve planlı yapması ve periyodik değerlendirme toplantıları yapması gerekmektedir. 

Takımda kimin neyi yapacağının belirlenmesi, iş yükünün adaletli dağılımı, takım üyelerinin 

motivasyonlarının artırılması takıma liderlik eden bir yöneticini varlığıyla mümkündür. Takım 

liderinin üyelere güven vermesi ve güvene dayalı bir ortam oluşturması takımın başarıya 
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ulaşmasında önemli bir etkendir. Çünkü güven, liderliğin temelini oluşturan faktörlerden biridir 

ve liderine güvenmeyen takım üyelerinden veya güvenilir bir atmosferde yapılmayan takım 

çalışmalarından başarı beklemek pek akılcı bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla etkili takımın 

oluşumunda takım liderinin yeteneği ve özellikleri önem taşımaktadır. Ancak yetenekli lidere 

sahip takımlar etkili olup verimli çalışabilirler. Takım yöneticisi liderlik özelliklerine sahip 

olduğu zaman takım çalışmaları olumlu bir atmosferde, yüksek motivasyona sahip bireylerle 

ortak amaçlar etrafında başarıya ulaşabilir.  

 Araştırma sonuçlarına göre etkili takımlar oluşturmak için takım çalışma sürecinde 

ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, çalışmaların 

önemi ve gereğine inanılması, hoşgörü ve saygı ortamının oluşturulması, eşgüdüm ve uyum 

içinde özverili bir şekilde çalışılması, çalışmalara yeterince zaman ayrılması, etkili iletişim 

kurularak fikir paylaşımının yapılması, üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanarak zorluklarla 

mücadele edilmesi gerekmektedir. Takımların yaratıcılıklarının artarak etkili hale gelebilmesi 

için ortak amaç etrafında toplanmak önemlidir (McShane ve Von Glinow, 2010). Bu nedenle 

takımların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleri ve bu hedefe ulaşmak için işbirliği 

içinde çalışmaları sonucu takımlar etkili hale gelebilecektir. Takım, problem çözme ve karar 

verme becerileri ile kişiler arası ilişkileri iyi olan bireylerden oluştuğu zaman, etkili olacaktır 

(Robins ve Judge, 2015). Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, takımın eşgüdümlü ve 

uyumlu olması, hoşgörü ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurmasıdır.  

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler 

 Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takım oyuncularının seçimi 

ve takım etkinliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin 

tercihlerinin ve yeteneklerinin iyi bilinmesi ve dikkate alınması, takıma gönüllü olanların 

seçilmesi, rol dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması, bütün üyelere sorumluluk 

verilmesi ile öğretmenler takım oyuncularına dönüştürülecektir. Bu durumda öğretmenlerin 

takımda etkin rol alabilmeleri için tercihlerinin ve yeteneklerinin göz önünde bulundurulması 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmada öğretmen yeteneğini kullanabilirse, çalışmadan zevk 

alacak ve takımın önemli bir üyesi haline gelebilecektir.  

 Araştırmaya göre öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takım 

etkinliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Süreçte görev paylaşımı adaletli bir şekilde 

yapılması gerektiği gibi liderin üyeleri takdir etmesi de önemlidir. Takım ruhunun oluşturularak, 

takım içi etkili iletişim kurulması ve işbirliğinin yapılmasıyla öğretmenler takımın parçası olup 

oynamaya başlayacaklardır. Ayrıca takımın çalışma ortamının sağlıklı ve olumlu olması, 

bireysel katkıların önemsenerek bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi; üyelerin 

paylaşıma açık olup birbirini iyi tanımalarını sağlayacaktır. Çalışmaların planlı yürütülmesi de 

önemli olduğu gibi üyeler arasındaki iletişim becerilerinin iyi olması takım ruhunun 

oluşmasında önemli faktörlerdir. Çünkü birbiriyle etkili iletişim kuran takımlar, başarıya 

ulaşacaklardır. Ayrıca takım yöneticisinin, üyeleri takdir etmesi onların motivasyonunu 

artırarak, takımda daha çok gayret göstermelerini sağlayacaktır.  

 

Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları  

 Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler, kaytarma davranışı olarak törenlere 

katılmama, derse geç girme, belirli günler ve haftaların kutlanmasında isteksizlik, kulüp 

çalışmalarına katılmama, sene başı ve sonu işlemleri aksatma, zümre işlerinden kaçma, okula 

geç gelme, toplantılara katılmama, iş yükünü başkasına yıkma ve kurul ve komisyonlarda görev 

almama vb. davranışları göstermektedirler. İlgili literatürde (Erdemli, 2015; Albez, Sezer, Akan 

ve Ada, 2014) okullarda yapılan zümre ve veli toplantılarından kaytarmanın düşük düzeyde 
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olduğu saptanırken; öğretmenlerin sosyal kaytarma davranışlarını çok az düzeyde sergiledikler 

en fazla gözlemlenen sosyal kaytarma davranışının cep telefonuyla meşgul olma olduğu 

belirilmektedir (Ünal ve Tekdemir, 2015; Bayram Candan, 2017). Ulaşılan kaytarma 

davranışları incelendiğinde, tamamının okulun etkiliğini azaltacak davranışlar olduğu 

görülmektedir. Belirtilen davranışların sergilendiği çalışmalar çoğunun takım çalışmalarını 

gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda, kaytarma davranışları ile karşı karşıya kalan 

takımların etkili olması beklenmemelidir. Çünkü takım çalışmaları takım ruhunu ve işbirliğini 

gerektiren çalışmalardır. Okullarda yapılan çalışmaların tek bir öğretmen tarafından yapılması 

beklenemez ve yapılsa da pek bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu çalışmaların takım halinde 

yapılması ve başarıya kavuşturulmasıdır. Yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması, 

sonuçlarının değerlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ancak sıkı bir işbirliği ve takım ruhu 

ile mümkün olacaktır. Aksi durumda çalışmalar ya aksayacak, ya da yapılmayacak veya 

istenildiği gibi başarıya ulaşılamayacaktır. Bu nedenle belirtilen davranışların öğretmenlerde 

görülmesi, takım çalışmalarının oldukça önemli olduğu okullarda başarının ve verimin 

düşmesine sebep olabilir. 

Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

 Araştırma sonuçlarına göre sosyal kaytarma davranışlarının sebepleri yönetsel ve 

denetsel süreçler ile bireysel sebepler şeklindedir. Bayram Candan (2017) da çalışmasında 

benzer nitelikte öğretmenlerin sosyal kaytarma davranışlarının nedenlerini kişisel, görev ve grup 

kaynaklı, kültürel ve yönetimsel olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 Yöneticilerin yönetim yeterliklerinin zayıf olup, liderlik vasıflarının olmaması, görev 

ve sorumlulukların dağıtımının adaletsiz yapılarak örgütsel adaletin olmaması, çalışan ve 

çalışmayan arasında fark yaratılmaması, ödüllendirmede eşitsizlik ve liyakatsizlik, takım 

üyelerine yeteneğine uygun işlerin verilmem dolayısıyla rol dağılımının yanlış yapılması, 

denetimsizlik ve otoriter yönetim egemenliği sosyal kaytarmanın yönetsel ve denetsel süreç 

kaynaklı sebepleri arasındadır. Literatürde yapılan çalışmalarda (Şeşen ve Kahraman, 2014) 

grup içerisinde bireyin çabasının belirlenememesi,. çalışmalarda işbölümünü yapılmaması 

(Harkins ve Petty, 1982), üyelere ödül veya ceza verilmemesi (George, 1992), yöneticinin adil 

bir süreç yönetimi sergilememesi, çıktıları adil dağıtmaması, denetleme yapılmaması (Balcı, 

2017; Bayram Candan, 2017) ve çalışanların yöneticilere güvenmemesinin (Eser, 2017) 

kaytarmaya sebep olarak belirtilmiştir. Görüldüğü üzere belirtilen çalışmalarda da bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlara benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örgüt yöneticisi gibi takım 

yöneticisinin de yönetim bilgi, beceri ve yeterlikleri ile liderlik özellikleri takım çalışmaları 

sürecinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir. Yöneticilerde belirtilen 

özelliklerin olmaması süreçte olumsuzlukların yaşanmasına neden olduğu gibi otoriter bir 

yönetim tarzının ortaya çıkmasına ya da algılanmasına sebep olabilmektedir. Yöneticinin süreci 

iyi yönetememesi eşitsizliklere, adaletsizliklere, üyelerin seçiminde ilgi ve yeteneklerin göz 

önünde bulundurmamasına ve denetimsizliğe sebep olmaktadır. Böyle bir süreçte üyelerin 

kaytarması muhtemeldir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir belki de 

yöneticinin yönetim yeterliklerinin ve liderlik vasıflarının zayıf olmasıdır. Çünkü yönetim 

yeterliği olmayan bir yöneticinin teknik, insancıl ve kavramsal yeterliklere sahip olması 

beklenmez. Ayrıca yönetim süreçlerinin uygulanması, insan kaynakları yönetimi, iş 

motivasyonu, çatışma yönetimi, liderlik vb. konularda yeterli bilgi, beceri ve yeterliği olmayan 

yöneticilerin takım çalışması sürecini verimli ve etkili bir şekilde yürütmeleri ve takıma liderlik 

etmeleri mümkün olmayacak ya da düşük düzeyde kalacaktır. Böyle bir durumda öğretmenlerin 

kaytarma davranışları göstermeleri kaçınılmazdır. 

 Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri, işlerini ve grup çalışmalarını sevmemeleri, iş 

tatminsizlikleri, motivasyonlarının düşüklüğü, etik anlayışının olmaması, kaytarmanın övünç 

kaynağı olarak görülmesi, örgütsel adanmışlığın olmaması, okula yabancılaşma, kişisel 
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sorunlar, bunu daha önce yaptım anlayışı, başaramama korkusu, fikir ayrılıkları, ders dışı 

faaliyetleri yük olarak görme, örgütsel bulaşma ve belirli gün ve haftaları önemsiz görme gibi 

pek çok faktör  bireysel kaynaklı kaytarmaya sebep olan nedenlerdir. İlgili literatür 

incelendiğinde Bayram Candan (2017) da sosyal kaytarmanın kişisel nedenlerini, grupta işi 

üstlenecek birilerinin çıkacağı düşüncesi, aile işlerinin okul işlerine ayrılacak zamanı kısıtlaması 

ve yapılacak işlerin gereksiz görülmesi olarak belirtmiştir. Dier çalışmalar incelendiğinde bu 

araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte sonular oldukça fazladır. Örneğin, Hart, Karau, 

Stasson ve Kerr (2004) motivasyonu düşük, Dommeyer (2007) ve Webb (1997, Akt: Kesen, 

2015) görevle ilgili kendini yetersiz ve yeteneksiz gören, McShane ve Von Glinow (2010) bir 

gruba üye olmayan veya grup amaçları doğrultusunda hareket etmeyen, Balcı (2017) görev 

hevesi azalan, çabalarını gereksiz gören bireylerin daha fazla kaytarma davranışı gösterdiğini 

belirmektedir. Belirtilen çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada öğretmenlerin mesleki 

tükenmişlikleri, işlerini sevmemeleri, iş tatminsizlikleri,etik anlayışı eksikliği, kaytarmanın 

övünç kaynağı olarak görülmesi, yabancılaşma, kişisel sorunlar, bunu daha önce yaptım 

anlayışı, başaramama korkusu, ders dışı faaliyetleri yük olarak görme, örgütsel bulaşma gibi 

sonuçlara ulaşılmıştır. Mesleki tükenmişliği olan işini sevmeyen, işinden tatmin olmayan ve 

yabancılaşma yaşayan öğretmenlerin rutin görevlerinin dışında takım çalışmalarında etkili 

olması mümkün olmayabilir. Çünkü mesleki tükenmişlik yaşayan, okulundan uzaklaşmak 

isteyen ve işini sevmeyen bir öğretmen için takım çalışması pek de önemli değildir. Onun için 

rutin görevi olan derse girme yeterlidir. Başka bir şey istemez. Ayrıca etik anlayışına sahip 

olmayan ve kaytarmayı övünç kaynağı olarak gören öğretmenlerin kaytarma davranışı 

sergilemeleri de olası olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri 

başaramama korkusudur. Bu anlamda takım yöneticisi liderlik özelliği sayesinde bu korkuyu 

yaşayan öğretmenlerin bunun üstesinden gelmelerini sağlaması gerekmektedir. Aksi taktirde bu 

korku, kaytarmaya sebep olacaktır. Etkili okullar ders dışı faaliyetleri de önemsemektedir. 

Öğretmenlerin bu etkinlikleri bir yük olarak görmeleri bu etkinliklere istemeden katılmalarına 

sebep olacağından öğretmenler kaytarma davranışı gösterebilirler. Bu araştırmada ulaşılan 

önemli sonuçlardan biri de örgütsel bulaşma kaytarmaya sebep olabilmektedir. Takımda 

kaytarma davranışını gösteren bireylerin görülmesi durumunda diğer bireyler de kaytarma 

davranışını sergileyebilmektedirler.  

Öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri 

 Araştırma sonuçlarına göre kaytarma davranışları hem takım üyelerini hem de takım 

yöneticisini etkilemektedir ve bu etkilerin tamamı olumsuzdur. Takım çalışmalarında kaytarma 

davranışı olduğu zaman takımda işbirliği, uyum ve iletişim bozulmakta,üyelerin motivasyonu 

düşmekte, takım dinamiği bozularak üyeler birbirini desteklememeye ve sorumluluklarını 

yerine getirmemeye başlamaktadır. Bunun yanında üyeler araştırma merakın yitirmekte, 

güvensiz bir ortam oluşmakta, paylaşımcılık azalarak üyeler arasındaki hoşgörü, saygı, sevgi 

vb. değerler yok olmaya başlamakta ve bu durum çalışmalara katılıma gönülsüzlüğü 

getirmektedir. Ayrıca takım birlikte karar alma yeteneğini yitirerek üyeler özveri ile 

çalışmamaya başlamaktadır. Harkins ve Petty (1982) de kaytarmanın grup üyelerini hayal 

kırıklığına uğrattığını, bireysel yeteneklerin ortaya çıkmasını engellemesi sonucu üretkenliğin 

azaldığını, tükenmişliğin yaşandığını ve katılımın azaldığını ifade etmişlerdir. Sosyal kaytarma 

davranışının örgütlerin ve çalışanların motivasyon düzeylerinin ve çaba sarf etme düzeylerinin 

azalmasına sebep olduğunu belirten pek çok çalışma (Høıgaarda, Fuglestad, Peters, Cuyper, 

Backer ve Boen, 2010; Kurnaz, 2016) literatürde bulunmaktadır. Bayram Candan (2017) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçları da bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Ancak bu araştırmada literatürden farklı olarak takım dinamiğinin bozulması, takım üyeleri 

arasındaki değerlerin yok olması fark yaratan ve dikkat çeken sonuçlardır. Çünkü takım üyeleri 

arasında hoşgörü, saygı ve sevginin kaybolması, takım dinamiğinin bozulmasına neden olup 

takım çalışmasının verimli bir şekilde gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Üyelerini birbirini 
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desteklememesi ve kararların ortak alınmaması sonucunda yapılan çalışma takım çalışmasından 

ziyade bireysel çalışmalara dönüşerek verim ve etkililik düşebilmektedir. 

 Takımda kaytarma davranışı ortaya çıktığı zaman takım yöneticisi takıma liderlik 

edememeye başlamakta, lider yönetim tarzı yerini baskıcı, otoriter bir yönetime bırakarak 

yönetici tarafından üyelerin tercihleri dikkate alınmamaya ve adaletsiz görev dağılımı ile 

ödüllendirme yapılmaya başlanmaktadır. Zira takımda kaytarmaların olması, yöneticiyi 

kaytaran üyelerin yerine yenilerini getirmesine itecektir. Bu değişim zorunlu olduğu için takım 

lideri zaman zaman üyenin ilgi ve yeteneğine dikkat etmeden yeni üyeyi takım alabilmekte ve 

görev dağılımlarında eşitsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Takımda kaytarmaların başlaması ise 

diğer üyeleri de etkileyerek takım liderinin takımını yönetmesini, hatta takıma liderlik etmesini 

engelleyebilecektir. Bu durum sonuç olarak liderin takım kontrolünü kaybetmesine sebep 

olabilir. Bu açıdan kaytarmanın sadece takımı değil takım yöneticisini de olumsuz etkilediği 

söylenebilir. 

Kaytarmanın Önlenmesi  

 Araştırma sonuçlarına göre kaytarmanın önlemesi için yönetici ve çalışanların 

yeterliklerinin olması, yönetim ve denetim sürecinin iyi yönetilmesi ve ödül sisteminin iyi 

kurulup işletilmesi gerekmektedir. Kaytarmanın önlenmesi için yöneticilerin öncelikle liderlik 

vasıflarına ve uzmanlık gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Demokratik, destekleyici, 

öğretimsel ve dağıtımsal lider olma, takım ruhunu oluşturma ve işbirliğini önemseme, başarıyı 

takdir etme, yetenek ve ilgiye göre sorumluluk dağıtma gibi yönetici yeterlikleri kaytarmanın 

önlenmesini sağlamaktadır. Yöneticilerin takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer 

vermeleri, öğretmenleri karar sürecine katmaları, süreci takip ederek görev dağıtımını adaletli 

yapmaları ve çalışan-okul bütünleşmesi için yemek, gezi vb. organizasyon düzenlemeleri de 

kaytarmanın önlenmesi için sahip olmaları gereken yeterliklerdir. Literatürde bu araştırmanın 

sonuçlarını destekler nitelikte çalışmalara (Çağlayan, 2002; Kesen, 2015; Kurnaz, 2016) 

rastlanmaktadır. Töremen ve Karakuş (2007) ise çalışmasında çalışmalarda öğretmenlerin 

işbirliği yapmasının önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 Takım çalışmaları iyi bir liderlik ve yönetimi sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle 

takım yöneticisinin bu süreci yönetecek liderlik ve uzmanlık gücüne sahip olması önemlidir. 

Eğer takım yöneticisi süreci iyi yönetir, işbirliğini benimseyerek takım ruhunu oluşturur, 

öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerine göre görev dağılımı yapar, onları takım çalışmaları 

konusunda bilgilendirir ve öğretimsel, demokratik ve destekleyici liderlik rollerini yerine 

getirirse okulda olumlu ve sağlıklı bir örgüt iklim oluşacağı gibi bu durum ve öğretmenlerin 

takım çalışmalarında kaytarmalarını da önleyecektir. Ayrıca öğretmenlerin birbirlerinin 

tanımaları ve bütünlüğün sağlanması için okullarda sosyal organizasyonların gerçekleştirilmesi 

önemlidir. Bu gibi organizasyonlar öğretmenlerin birlik beraberlik içinde çalışmalarına olumlu 

katkı yapacaktır. Bunun yanında yöneticilerin öğretmenleri karar sürecine katmaları da 

kaytarmanın önlenmesi açısından önemlidir. Çünkü karara katılan öğretmenlerin bu kararın 

uygulanmasında etkin rol alacağı unutulmamalıdır.  

 Yönetim ve denetim sürecinde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, yapılan çalışmaların 

yönetim ve süreçlerinin denetlenmesi, özdenetimin olması, üyelere eşit iş yükünün verilmesi, 

örgüt ikliminin açık ve sağlıklı olması, hedeflerin açık ve belirgin olması kaytarmayı önleyecek 

süreçsel etkinliklerdir. Birey çalışmaların yönetici tarafından denetlenmediğini düşündüğünde 

kaytarabilmektedir. (Balcı, 2017). Bu bakımdan takım çalışmalarında öğretmenlerden geri 

bildirimler alarak hem öz denetimlerinin sağlanması hem de denetlendiklerini farkına varmaları 

kaytarma davranışının önlenmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Literatürde bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlardan özellikle takım çalışmalarında açık ve belirgin hedeflerin 

olması sonucunu destekler nitelikte çalışmalara rastlamak (McShane ve Von Glinow, 2010; 
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Doğan, Bozkurt ve Demir, 2012; Simms ve Nichols, 2014) mümkündür. Bu bağlamda takım 

hedeflerinin belirli olması kaytarmayı önlenebilir. Ancak takım çalışmalarında takımın 

ulaşacağı hedeflerin belirgin olması kaytarmayı kısmen önleyebilir. Çünkü takım üyelerinin 

kaytarma davranışlarını önleyen faktörler bununla sınırlı değildir. Ayrıca iletişime açık sağlıklı 

bir okul iklimi olması, öğretmenlere eşit iş yükünün verilmesi de kaytarmayı önleyecektir. 

Çünkü olumlu ve sağlıklı bir okul ikliminde öğretmenler okullarının başarısı için gerekli çabayı 

gösterecek ve okulda mutlu oldukları için daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Bu durum 

onların takım çalışmalarındaki performanslarına da olumlu yansıyacaktır. Aksi taktirde her 

fırsatta işinden kaytarmak isteyecek, takım çalışmalarına gönülsüz katılacaktır. Ayrıca 

öğretmenlere verilen görevler eşit olduğu zaman, öğretmenler görevlerin adaletli bir şekilde 

dağıtıldığını düşünerek, görevlerini yerine getirmek için, daha fazla çaba ve gayret 

göstereceklerdir. 

 Araştırma sonuçları kaytarmanın önlenmesi için ödül sistemine de dikkat edilmesi 

gereğini ortaya koymaktadır. Bunun için ödüllendirmede adaletli dağıtım mekanizmasının 

kurulması, ödüllendirmenin sözlü ve yazılı, maddi ve manevi olarak zamanından yapılması, 

motive edici olması, ödül verilme şartlarının belirlenerek görev zorluğuna göre verilmesi, 

ulaşılacak ödülün bilinmesi, başarının sosyal platformlarda duyurulması, kalıcı ödüllerin 

verilmesi, takım performansına dayalı ödüllendirmenin yapılması ve ödüllendirme kadar 

yaptırımın da olması gerekmektedir. Bireyleri uyaracak ödüller vasıtasıyla, çalışanların 

motivasyonu arttırılabilir ve böylece işler daha anlamlı kılınabilir. Bu süreçte yöneticilerin 

çalışanları kararlara katılımlarını sağlaması da onları heyecanlandırabilir (Kesen, 2015). Balcı 

(2017) ve Bayram Candan (2017) çalışmalarında bu araştırmanın sonucunu destekler nitelikte 

sonuçlara ulaşmışlardır. Ying, Li, Jiang, Peng, ve Lin (2015) performans ve ödül sisteminin 

olduğu çalışmalarda, kaytarma davranışının azaldığı sonucuna ulaşırken; Ertürk (2016) 

öğretmenlerin ödül ihtiyacının dışsal motivasyonlarındaki önemine değinmiştir. Çünkü 

öğretmenlerin takım çalışmalarındaki başarısından içsel motivasyonları kadar dışsal 

motivasyonları da önem taşımaktadır. Dışsal motivasyonun önemi bir faktörü olan ödülün 

adaletli verilmesi çalışmanın başarıya ulaşması sonucunda ulaşılacak ödülün bilinmesi ve 

çalışanların onure edilmesi takıma yönelik olumlu duygular geliştireceği gibi işbirliğini de 

artıracaktır. Bu durum kaytarmaları da önleyecektir. 

 Kaytarmanın önlenmesi için üyelerin içsel motivasyonlarının olması, çalışmaların 

gerekliliğine inanmaları ve takım çalışmalarına katılımda gönüllü olmaları gerekmektedir. 

Hung, Chi ve Lu (2009) ile Kesen (2015) de benzer nitelikte yapılacak çalışmanın öneminin ve 

çalışmanın örgüte kazandıracaklarının çalışana anlatılmasının, önemli olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda yönetici yapılacak olan takım çalışmaları konusunda 

öğretmenleri bilgilendirerek, onları çalışmanın gerekliliğine ikna edip inandırmalıdır. Okullarda 

yapılacak takım çalışmasının önemi ve gerekliliği öğretmenlere anlatıldığında öğretmenler daha 

çok çaba gösterecek, çabalarının sonucunu gördükçe motivasyonları yükselecek ve kaytarma 

davranışı ya azalacak ya da öğretmenler bu davranışı göstermeyeceklerdir.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler şu şekildedir; 

Takım çalışmalarında öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerine göre adaletli görev dağılımının 

yapılması etkili takımlar oluşmasını sağlayabilir.  

 Takımlar oluşturulurken öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınması onların 
gönüllü katılımlarını artırarak takım oyuncularına dönüştürülmelerini sağlayabilir. 

 Takım çalışmalarında üyelere başarabilecekleri ve uzman oldukları işler verilmelidir. 

 Takım yöneticilerinin takımı yönetecek ve takıma liderlik edebilecek liderlik, motivasyon, 
iletişim, süreç yönetimi, değerlendirme ve dönüt verme konularında yeterliklere sahip 
olmaları gerekmektedir.  
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 Etkili takımlar oluşturmak için yeterli kaynaklar sağlanmalı, görevli komisyonlar kurularak 
çalışmalar bilimsel bir şekilde ve periyodik toplantılar yapılarak gerçekleştirilmelidir. 

 Okullarda sağlıklı bir okul iklim oluşturulması, etkili iletişim ve işbirliğini artırarak takımları 
daha etkili hale getirecektir. 

 Okullarda etkili takımlar oluşturmak için öğretmenler görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeli, çalışmalara zaman ayırmalı, hoşgörü ve saygı çerçevesinde özverili bir şekilde 
çalışarak zorluklara mücadele etmelidirler. 

 Çalışmaya yapılan bireysel katkılar önemsenmeli, üyelerin paylaşıma açık olması 
sağlanmalıdır.  

 Sosyal kaytarmaya sebep olan yönetsel ve denetsel süreçler takım çalışmalarında dikkate 
alınarak, yöneticilerin yönetim yeterlikleri ve liderlik vasıfları hizmetiçi eğitim, kurs, çalıştay 
ve yönetim kongrelerine katılımları ve lisansüstü eğitim almaları sağlanarak artırılmalıdır. 

 Takım çalışmalarında üyelerin rol dağılımı doğru yapılmalı, yöneticiler okulda demokratik 
yönetim tarzı uygulamalıdır. 

 Kaytarmaya neden olan bireysel sebeplerin önlenmesi ve öğretmenlerin takım 
oyuncularına dönüştürülebilmesi için bilgi ve becerilerini artırıcı seminer, çalıştay vb. 
etkinlikler, birbirlerini tanımalarını sağlayıcı gezi, yemek gibi sosyal faaliyetler 
düzenlenerek, işlerini severek işlerinden tatmin olmaları, kendilerini okula adamaları ve 
motivasyonlarının artırılması sağlanmalıdır. 

 Takım çalışmalarında, okul yöneticileri tarafından kaytarma davranışının takım üyelerine 
ve takım yöneticisine olan olumsuz etkileri dikkate alınmalı ve yaşanabilecek bu 
olumsuzluklar öğretmenlerle paylaşılmalıdır.  

 Kaytarmanın önlenmesi ve takım çalışmalarında başarıya ulaşılması için liderlik vasıfları 
olan yönetim alanında uzmanlık gücüne sahip, yönetim kuram ve süreçlerini bilen, takım 
çalışmalarını önemseyen kişiler liyakat esas alınarak yönetici olarak göreve getirilmelidir. 

 Kaytarmanın önlenebilmesi için takım çalışmaları denetlenerek, öğretmenlerden de geri 
dönütler alınarak özdenetim mekanizması çalıştırılabilir.  

 Kaytarmanın önlenmesi için adaletli bir ödül sistemi kurulmalı ve öğretmenlerin 
ulaşacakları ödülü bilmeleri sağlanmalıdır. 

 Takım başarısı sosyal platformlarda duyurularak öğretmenler onure edilmelidir. 

 Takım çalışmalarında kaytarmanın önlenmesi için yapılacak çalışmanın gerekliliği 
öğretmenlere anlatılmalıdır.  
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Öz 

Araştırmanın amacı öğretmenlerin bakış açısı ile okullarda takım çalışmaları ve sosyal 

kaytarma davranışlarını belirlemek ve etkileyen faktörleri ortaya çıkarılıp, alınması gereken 

önlemleri tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan olgubilim deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bolu ili 

Yeniçağa ilçesindeki 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisede görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. 

Standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış 

sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanan verilerin analizinde betimsel ve içerik 

analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler okullarda takım 

çalışması olarak yasal çalışmalar ve sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapmaktadır. Okullarda 

etkili takımlar oluşturmak için görev dağılımının etkili yapılmasına, takım yöneticisinin 

özelliklerine ve takım çalışma sürecine dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin takım 

oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler, takım oyuncularının 

seçimi ve takım etkinliği temalarında toplanmıştır. Öğretmenler takım çalışmalarında bireysel 

sebeplerle yönetsel ve denetsel süreçlerden kaynaklı sosyal kaytarma davranışı 

göstermektedirler. Kaytarmanın takım üyelerine ve takım yöneticisine olumsuz etkileri vardır. 

Kaytarma davranışının önlenmesi için yönetim ve denetim süreçleri dikkate alınmalı, çalışan ve 

yönetici yeterliği olmalı, işlevsel bir ödül sistemi kurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kaytarma, takım çalışması, takım, okul, öğretmen. 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine the team work and social loafing behaviors in 

schools with the perspective of teachers and to determine the factors that affect them and to 

determine the precautions to be taken. In the study, phenomenological pattern which is suitable 

for qualitative research method is used. The study group of the study consisted of 2 primary 

schools, 2 secondary schools and 30 high school teachers working in Yeniçağa district of Bolu 

province in 2018-2019 academic year. Descriptive and content analysis methods were used to 

analyze the data collected by using the interview form consisting of semi-structured questions 

prepared according to standardized open-ended question technique. According to the results of 

the research, teachers make legal studies and social, cultural, sportive activities as team work in 

schools. In order to create effective teams in schools, attention should be paid to the effective 

allocation of tasks, the characteristics of the team manager and the team working process. In 

order for the teachers to be transformed into team players, the tasks of the teams are gathered in 

the selection of team players and team activity. Teachers show social loss behavior due to 

managerial and supervisory processes for individual reasons. Loafing has a negative impact on 

team members and team manager. Management and audit processes should be taken into 
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consideration in order to prevent the slanting behavior, there should be employee and manager 

competence and a functional reward system should be established. 

Keywords: Social loafing, teamwork, team, school, teacher. 

 
 

 

Giriş 

Toplumun eğitim ihtiyacını karşılaşmak ve bilgi üretmek üzere kurulmuş örgütler olan 

okulların, örgüt olarak tek başına bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkün değildir. Okulların 

etkili ve verimli bir şekilde ihtiyaçları giderebilmesi ve bilgi üretebilmesinde, çalışanlarının 

etkili takım çalışmaları yapmaları oldukça önemli bir faktördür. Zira örgütler bireylerin 

çabalarının bir araya gelmesiyle amaçlarına ulaşabilirler. "Birlikten kuvvet doğar" atasözünün 

anlamına uygun olan takım çalışmaları, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için takım üyelerinin 

bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanarak yapılan işbirliği olarak tanımlanabilir. Takım üyelerinin 

bir araya gelip ve dayanışma içerisinde çalışarak etkililik ve verimliliği artırması sürecinde ise 

pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu anahtar faktörlerden biri örgütsel ve bireysel hedeflere 

ulaşmada birbirleriyle ilişkili, birbirlerine bağımlı ve takım ruhuna sahip bireyleri bir araya 

getiren takım çalışmalarının, bireylerin kendi başlarına ulaşamayacakları örgütsel amaçlara 

ulaşabilmenin de önemli bir adımı olarak görülmesidir.  

Örgütlerde bireysel çalışmaların yanında, farklı amaçları gerçekleştirmek üzere 

çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu takım çalışmalarına yoğun bir şekilde yer 

verilmektedir (Özler, 2008). Örgütlerde performansın ana unsurlarından da olan takımlar, esnek 

yapıları ile örgütlerde daha üretken bir süreci meydana getirmektedirler. Takım içerisinde 

severek birlikte çalışma, birçok insan için başlı başına bir motivasyon kaynağıyken, başarılı 

takımlarda çalışanlar birbirlerine saygıdan öte olumlu duygular ve sevgi beslemekte, olumlu 

ilişkiler kurmak ve geliştirmek için çaba harcamaktadırlar (Özler ve Koparan, 2006). Bunun 

yanında takımların başarılı olması için amaç odaklılık, doğru üyelerden oluşma, konu üzerinde 

çalışacak yeterli zamana sahip olma, yönetimin katılımı, etkili bir iletişim, yüksek derecede bilgi 

sahibi olma gibi özelliklere sahip olunması gerekmektedir (Kurt, 2001). Dayanışma ve birliğin 

olduğu takımlarda takım üyeleri arasında yüksek iletişim ve dostluk olduğu için moral seviyesi 

de yüksek olacaktır (Eren, 2007). Belirtilen gerekçeler bugün örgütlerde çalışanları motive 

etmek, onların yeteneklerini arttırmak, bilgilerin paylaşılmasını sağlamak ve performansı 

yükseltmek için takım çalışmalarına önem verilmesi daha çok geçerliğini koruyan bir gerçektir 

(Küçük, 2008).Takım çalışması aynı zamanda takımın birlikte çalışma süreçleri üzerine 

odaklandığı, takım üyelerinin katılımlarını değerleyen ve teşvik eden bir hava yaratmak için 

gösterilen bir çabadır ve takımın tamamı bu süreçten etkilenmektedir. Çünkü bugün örgütler 

sadece karizmatik veya zeki yöneticilerin çabalarına değil, tüm çalışanların yaratıcılıklarına ve 

yeteneklerine ihtiyaç duymaktadırlar (Çetin, 2008). Bu bağlamda bütün örgütlerde olduğu gibi 

okullarda da takım çalışmalarına önem verilmesi, çalışanların katılımını destekleyeceği gibi 

yaratıcılıklarını da artıracak bir uygulamadır.  

Bir örgüt olarak okullar kalite geliştirmenin temel taşı olan takım çalışmalarını formal 

ya da informal olarak gerçekleştirmek durumundadır. Buna karşın okullarda takım çalışmaları 

denilince akla, öğretmenler kurulu toplantıları, zümre toplantıları ya da bazı özel gün 

kutlamaları programları şeklinde kısıtlı uygulamalar gelmektedir. Halbuki takım 

çalışmalarından, okulun tüm etkinliklerinde sürekli olarak faydalanılması, kurumun verimliliği 

açısından önem taşımaktadır (Ünal, 1998). Okullarda takım ruhundan söz edebilmek için takım 

üyelerinin eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması, sorunların erken çözümü, etkili bir iletişim 

ortamının olması, üye seçimine dikkat edilmesi, çalışanların gösterdiği bireysel başarı ve grup 

başarısının ödüllendirilmesi, takımda sağlıklı bir kültür oluşturmak ve üyelerin birbirlerini daha 

iyi tanımaları için sosyal faaliyetle düzenlenmesi gerekmektedir (Çağlayan, 2002). Ayrıca 

üyelerin iyi bir lider tarafından cesaretlendirilmesi, takımlarda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
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rol dağılımın yapılması, faaliyetlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için takıma 

gereken kaynakların sağlanması, adaletli bir iş bölümünün olması, üyelerin işbirliği içerisinde 

ve kendi özdenetimlerini yapmalarına fırsatlar sunulması takım çalışmalarının başarıya 

ulaştırılmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla üyelerin yetenekleri, kişilikleri, rol dağılımları, 

takımın büyüklüğü takım çalışmalarını etkileyen temel unsurlar arasındadır. Bu doğrultuda 

çalışmaların verime ulaşması için takım üyelerinin de tercihleri dikkate alınması gerekmektedir. 

Çünkü tercihleri doğrultusunda bazı takım üyeleri, bağımsız çalışmayı sevdikleri için 

performanslarını gruba yansıtmayabilmektedirler. Bu durumun dikkate alınması takım 

çalışmalarında üyelerin kendilerini bilerek ya da bilmeyerek takımdan soyutlaması ve 

kaytarmasını engelleyecektir. Takım çalışmalarında yaratılan sinerjinin yüksek olabilmesi için 

takım üyelerinin her birisinin ortak amaçları anlayarak benimsemesi de oldukça önemlidir. 

Takım üyeleri arasında kurulacak şeffaf ve dürüst iletişim, hem güvenilir bir iklim oluşturacak 

hem de takımın verimliliğini ve yarattığı sinerjiyi arttıracaktır (Saruhan ve Yıldız, 2014). Ancak 

ne kadar dikkat edilirse edilsin takım çalışmalarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olan 

sosyal kaytarma davranışı bu süreçte yaşanabilecek ve göz ardı edilmemesi gereken bir 

davranıştır.  

Çalışanların görevlerini bireysel değil de bir grup içinde yapmaları halinde, grubun 

gerçekleştirdiği performansta, grup üyelerinin bireysel katkılarının ne kadar olduğunun 

belirlenmesi çoğu zaman zordur. Bu tip zorlukların olduğu grup ortamlarında, çalışanlardan bir 

kısmı çok çalışırken bir kısmı kaytarma davranışı gösterebilmektedir (Wright ve Noe, 1996; 

Akt: Doğan, Bozkurt ve Demir, 2012). Takım çalışması gerektiren faaliyetlerde takımın 

performansının, takım üyelerinin katkısı oranında arttığı unutulmamalıdır. Buna karşın bazı 

çalışanlar bireysel olarak yapılan işlerde yüksek performans gösterirken, aynı çalışan takım 

çalışmalarında bireysel performansından daha düşük çaba sarf etme eğiliminde olabilmektedir. 

Gösterilen bu tür performans düşmelerine örgütsel davranış alanında sosyal kaytarma 

denilmektedir. (Şeşen ve Kahraman, 2014). Diğer bir ifade ile sosyal kaytarma çalışanların grup 

halinde çalışırken, bireysel olarak çalıştıkları zamana göre daha az çaba sarf etme eğiliminde 

bulunmaları davranışıdır (Piezon ve Ferree, 2007). Bireylerin bu davranışı göstermelerinin 

altında çeşitli sebepler bulunmaktadır ve bu sebepler çeşitli teori ve hipotezlerle açıklanmıştır. 

Sosyal etki teorisi, beklenti-değer teorisi, ortaklaşa çaba modeli, heves azalması, değerlendirme 

potansiyeli, çabanın gereksizliği, çabanın denkliği ve bireysel özen belirtilen teorilerden en çok 

ön plana çıkanlarıdır (Ilgın, 2010). Belirtilen teori ve hipotezlerin kısaca açıklamasının, takım 

çalışmaları ve sosyal kaytarma davranışı arasındaki bağı kurmak açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Grubun büyümesi ile bireysel çabanın azaldığını belirten sosyal etki teorisine göre 

(Karau ve Williams, 1993) sosyal etki kaynağı ve hedefler tarafından etkilenen büyük gruplar 

daha fazla sosyal kaytarma yapmaya meyillidirler (Latane, 1981). Buna göre kalabalık okullarda 

yapılan takım çalışmalarında öğretmenlerin kaytarma davranışı sergilemeleri muhtemeldir. 

Çünkü kalabalık gruplarda birey kaytarmanın hissedilemeyeceği rahatlığı yaşayarak bu 

davranışı sergilemektedir. Beklenti-değer teorisi üyelerin takım çalışmalarında kaytarma 

davranışı göstermeden sıkı bir şekilde çalışmaları için çabalarının sonucunda ulaşacakları 

çıktıların değerli olduğuna inanmaları gerektiğini belirtmektedir (Karau ve Williams, 1993). 

Dolayısıyla teoriye göre bireylerin takım çalışmalarında daha fazla çaba sarf etmeleri, 

ulaşacakları sonuçların onlar için değerli olması ve beklentilerini karşılamasına bağlıdır (Özek, 

2014). Takım çalışmalarında takım motivasyonunu ve takım üyelerinin önemli gördüğü 

sonuçların belirlenmesi gerektiğini vurgulayan ortaklaşa çaba modeli (Elsaid, 2005), grup 

çalışmalarında grubun büyüklüğü ve görevin yapısı gibi özelliklerin, üyelerin motivasyonlarına 

etkilerini belirlemeye çalışmaktadır (Karau ve Williams, 1993). Diğer bir ifade ile teoride 

çalışmalarda takım üyelerinin motivasyonları ve ulaşılacak sonucun bilinmesi oldukça 

önemlidir. Ayrıca grubun büyüklüğü ve görev yapısı özelliklerinin üyelerin motivasyonlarına 

etkisini belirlemek için çaba göstermektedir. Heves azalması teorine göre; ortaklaşa çalışmalar 

heveste ve çabada azalmaya sebep olup bu durum, basit görevlerde performans düşüşüne, zor 

görevlerde ise performans artışına sebep olmaktadır (Jackson ve Williams, 1985). Diğer bir 

ifadeyle basit görevlerde, çalışanlar ortaklaşa çalışmalarda ortak etkinliklere göre daha düşük 
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performans gösterirken; karmaşık ve zor görevlerde daha iyi performans 

sergileyebilmektedirler. Değerlendirme potansiyeli teorisi de grup üyelerinin bedensel veya 

zihinsel olarak yaptıkları çalışmaların çoğunda, bireysel çabalarının grupta görülmediğini 

düşündükleri ve bu yüzden de üyelerin pozitif veya negatif bir geribildirim almayacakları 

varsayımından hareketle sosyal kaytarma davranışında bulunabildiklerini belirtmektedir 

(Harkins ve Petty, 1982). Teoriye göre grup üyeleri grup içerisinde fark edilemeyeceklerini 

düşünerek gizlenebilmekte ve adaletli bir ödüllendirme sisteminin olmayacağını düşündükleri 

için sorumsuzca davranabilmekte, bunun sonucunda da kaytarma davranışında 

bulunabilmektedirler (Brickner, Harkins ve Ostrom, 1986). Ayrıca bu teoriye göre, grup üyeleri 

bireysel çaba ve katkılarının değerlendirilmediği durumlarda, sosyal kaytarma davranışı 

göstermektedir (Karau ve Williams, 1993). Çabanın gereksizliği ve çabanın denkliği teorisi ise 

eşit çaba ve kıyaslamaya dayanmaktadır. Grup üyeleri takım arkadaşlarının çabalarıyla kendi 

çabalarını kıyaslamakta ve bu kıyaslama sonucunda diğer üyelerin çabalarını az bulurlarsa, 

durumu dengelemek için kendi çabalarını da azaltabilmektedir (Jaksonn ve Harkins, 1985). Son 

olarak bireysel özen teorisi, grup çalışmalarında üyelerin performanslarını ve bireysel 

farkındalıklarının azalabildiğini açıklamaktadır (Mullen, 1983; Akt: Karau ve Williams, 1993). 

Buna göre bireysel farkındalıkların yüksek tutulması için üyelerin grup çalışmalarına önem 

verip özen göstermesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi takım çalışmalarında bireylerin sosyal 

kaytarma göstermelerinin pek çok sebebi vardır. Bu durum bireyin kendisinden 

kaynaklanabildiği gibi, diğer üyelerden ya da örgütsel süreçlerden etkilenebilmektedir. Örneğin 

üyeler, grup çalışmalarında bireysel çabalarının diğer üyelerin çabalarından fazla olduğunun 

fark edilmeyeceğinin düşündüklerinde çabalarının önemsiz ve gereksiz olduğunu hissetmekte, 

bu durumda diğerlerinin çabasıyla kendi çabalarını dengelemek için, çabasını azaltmakta ve 

sosyal kaytarma davranışı göstermektedir (Özek, 2014). 

Sosyal kaytarmanın takım üyelerinin hayal kırıklığına uğraması, üretkenliğini 

azaltması, üyelerin kişisel yeteneklerinin ortaya çıkmasına engel olması, bıkkınlık ve 

çalışmalara katılmada isteksizlik yaratması gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır (Harkins ve 

Petty, 1982). Bu nedenle takım çalışmalarının verimliliğe ulaşmasında ve bütün üyelerinin 

takım üyelerine dönüştürülmesinde sosyal kaytarma davranışı gibi süreci olumsuz etkileyecek 

davranışların nedenlerinin belirlenip gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu 

doğrultuda yapılan araştırma ile amaçlarına ulaşmada takım çalışması gerekliliği olan okullarda, 

takım çalışmaları ve sosyal kaytarma davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç 

doğrultusunda araştırmada, öğretmenlerin bakış açısı ile takım çalışmaları ve sosyal kaytarmaya 

yönelik görüşler ve bunları etkileyen faktörler ortaya çıkarılıp alınması gereken önlemler 

belirlenmiştir. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli  

Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. 

Olgubilim, araştırmaya konu olan olgu ve bu olguya ilişkin bireylerin kendi bakış açılarını, algı 

ve deneyimlerini ön plana çıkardığı gibi (Ersoy, 2016), bir kavram veya olguya yönelik ortak 

deneyimlerden anlam çıkarmak amacıyla da kullanılmaktadır (Creswell, 2007). Desene uygun 

olarak verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin daha kapsamlı 

toplanmasını ve katılımcılara sorulan soruların ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan desen, 

verileri detaylandırılarak ortaya koymaktadır (Strauss ve Corbin, 1990). Olgubilim deseninde 

deneyimler betimlenerek ve açıklanarak temalar ortaya çıkarılmakta, olgular temalar 

çerçevesinde tanımlanarak doğrudan alıntılarla desteklenebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Bu bağlamda araştırmada öğretmenlerin takım çalışmaları ve sosyal kaytarma 

davranışlarına yönelik görüşleri ve bakış açıları anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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Araştırmanın Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu, katılımcıların gönüllülüğü (Baki ve Gökçek, 2012) göz 

önüne alınarak, araştırmacıya katılımcılara hızlı ve pratik ulaşabilme fırsatı sağlayan kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2013) doğrultusunda belirlenmiştir. Buna 

göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bolu ili Yeniçağa ilçesindeki 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 

lisede görev yapan 30 öğretmene ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere ilişkin 

bilgiler şu şekildedir: Öğretmenlerin 14'ü erkek, 16'sı kadındır. 17 'sini sınıf öğretmenlerinin, 

13'ünü branş öğretmenlerinin oluşturduğu katılımcıların 4'ü 1-5 yıl, 9'u 6-10 yıl, 10'u 11-15 yıl 

ve 7'si 16 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. Katılımcı öğretmenlerin 28'i lisans, 2'si lisansüstü 

mezunudur. Katılımcı öğretmenlerin 17’si ilkokullarda, 7’si ortaokullarda, 6’sı lisede görev 

yapmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak hazırlanan 

yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak öğretmenlerle yapılan 

görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu bireylerin gözlemlenemeyen davranışlarını, 

bireylerin duygularını ve anlayışlarını kendi cümleleriyle açıklamalarına fırsat sunup onların 

dünyayı nasıl gördüklerini, bakış açılarını ve deneyimlerini araştırmacının anlamasını 

sağlamaktadır (Patton, 2014). Formun geliştirilmesi sürecinde ilgili literatür taranarak sorular 

hazırlanmış, form eğitim yönetimi alanında uzman öğretim üyeleri tarafından incelenmiştir. 

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra araştırmaya alınmayan 3 öğretmene ön uygulama 

yapılmış, soruların anlaşılır olup olmadığı kontrol edilmiş ve form son şeklini almıştır. Formda 

yer alan sorular aşağıdaki şekildedir:  

1- Okulunuzda takım çalışması gerektiren işler ve görevler nelerdir? Açıklar mısınız? 
2- Okullarda etkili takımlar oluşturmak için neler yapılmalıdır? Açıklar mısınız? 
3- Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için neler yapılmalıdır? 
4- Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları var mıdır? Bu 

davranışları yazar mısınız? 
5- Sosyal kaytarmanın sebepleri nelerdir? Açıklar mısınız? 
6- Öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri var mıdır? 

Bu davranışları yazar mısınız?  
7- Kaytarma nasıl önlenebilir? Açıklar mısınız? 
 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, elde edilen verilerin okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

sunulmasını amaçlayan betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel analizde 

katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer 

verilmektedir. Verilerin sistematik ve açık bir biçimde betimlenmesiyle başlayan analiz, 

betimlemelerin açıklanması ve yorumlanmasıyla devam edip, sebep sonuç ilişkileri tartışılarak 

sonuçlara ulaşılmaktadır. İçerik analizinde ise birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve 

temalar çerçevesinde bir araya getirilmekte ve okuyucunun anlayabileceği biçimde 

düzenlenerek yorumlanmaktadır. İçerik analizi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, 

kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması 

aşamalarından oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda, araştırmada öğretmen 

görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler içerik analizi yapılarak önce yazıya geçirilmiş, 

kodlar belirlenmiş, kategoriler oluşturulmuş, son olarak temalar meydana getirilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde kullanılan betimsel analizde, katılımcıların görüşleri doğrudan alıntılar 

şeklinde verilmiştir. 

Nitel araştırmalarda araştırma süreçlerinin tutarlılığıyla ilişkili olan güvenirliği 

sağlamak için araştırma sorularının açık ve anlaşılır ifade edilmesi, kodlamalar arasındaki 

tutarlılığa bakılması gerekmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu araştırmada, verilerin dış 

güvenirliğini (nesnellik) artırmak için araştırmada veri kaynağı olan öğretmenlerin bilgileri, veri 
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analizi ile ilgili kavramsal çerçeve ve süreçler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup, iç güvenirliği 

(tutarlılık) sağlamak için öğretmen görüşlerini yansıtan alıntılar sunulmuş, verilerin indirgenme 

ve analiz sürecine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Campbell, 1996, Akt. 

Golafshani, 2003). Veri toplama aracının geliştirilmesi, çalışma grubunun oluşturulması ve 

özellikleri, veri toplama ve analiz sürecinin ayrıntılı bir biçimde açıklanmış olması da 

araştırmanın güvenirliğini artırmaktadır. Veri analizinden önce görüşme formlarına sıra 

numarası verilmiş ve alıntılarda bu sıra numaraları kullanılmıştır. Araştırmada güvenirlik 

çalışması kapsamında Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş 

Birliği+Görüş Ayrılığı X 100 formülü kullanılmış olup, analizlerin tutarlık oranı yüzde % 90 

olarak hesaplanmıştır. Kodlayıcıların uyuşum yüzdesi %70 olduğunda yeterli güvenirliğin 

sağlandığı ifade edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu bağlamda analizlerde güvenirliğin 

sağlanmış olduğu görülmektedir. Araştırmada, verilerin iç geçerliğini (inandırıcılık) artırmak 

için bulguların bütünlüğü ve tutarlılığı gözden geçirilmiş, araştırma konusu hakkında uzman 

kişilerin araştırmayı çeşitli boyutlarıyla incelemesi sağlanmıştır. Bulgular doğrudan alıntılarla 

desteklenmiştir. Araştırmada nitel verilerin dış geçerliğini (aktarılabilirliği) artırmak için ise 

görüşme formunun hazırlanması, verilerin toplanması ve analiz süreçleri ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.  

Bulgular 

Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan işler ve görevler  

Okullarda takım çalışmaları kapsamında yapılan işler ve görevlere ilişkin öğretmen 

görüşleri  Tablo 1'de gösterilmiştir. 

Tablo 1 
Okullarda Takım Çalışmalarına Yönelik Yapılan Çalışmalar  

Temalar Katılımcı Görüşleri                                                             n 

 Sosyal kulüp çalışmaları 
TKY çalışmaları 
Okul stratejik planının hazırlanması  
Proje çalışmaları 
Kutlama ve tören çalışmaları  
Zümre çalışmaları  
Pano düzenleme  
Seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmalar  
İş güvenliği ve sağlığı çalışmaları 

12 

 11 

 
Yasal Çalışmalar 

 

9 
7 
6 
3 
2 
2 
1 

 
Sosyal, Kültürel ve Sportif 

Faaliyetler 

Okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar 
Okul gazetesi hazırlama 
Kermes çalışmaları 
Yarışmalar 
Okul gezileri 
Ders materyali hazırlama 

10 
9 
8 
6 
5 
2 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre okullarda takım çalışmalarına 

yönelik yasal ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere iki temaya ulaşılmıştır. Sosyal 

kulüp çalışmaları (n=12), TKY çalışmaları (n=11), okul stratejik planının hazırlanması (n=9), 

proje çalışmaları (n=7), kutlama ve tören çalışmaları (n=6), zümre çalışmaları (n=3), pano 

düzenleme (n=2), seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmalar (n=2) ve iş güvenliği ve sağlığı 

çalışmaları (n=1) yasal çalışmalar temasında; okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar 

(n=10), okul gazetesi hazırlama (n=9), kermes çalışmaları (n=8), yarışmalar (n=6), okul gezileri 

(n=5) ve ders materyali hazırlama (n=2) sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler temasında ulaşılan 

katılımcı görüşleridir.  

 

Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan çalışmalara yönelik öğretmen 

görüşlerinden “Okul bünyesinde yürütülen projeler, kutlama programları, sosyal kültürel 
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faaliyetlerde birlikte hareket ederek takım çalışması yapıyoruz. (Ö14)", “Aynı sınıfı okutan 

zümreler işbirliği iş birliği içerisinde bazı çalışmaları yapmaktayız. (Ö5)", “Okulun strateji 

planının hazırlanmasında güzel bir takım çalışması örneği göstermiştik. Herkes üzerine düşen 

görevi en iyi şekilde yaparak başarılı bir plan oluşturduk. (Ö8)" ve“Proje çalışmalarında takım 

çalışması etkili oluyor. Projede yer alan herkes görev ve sorumluklarını yerine getirdikleri 

zaman çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. (Ö16)" yasal çalışmalar temasına; “Okul gazetesi, 

kermes gibi çalışmalarda takım çalışması yapıyoruz. (Ö4)" ve "Okul gezilerinin planlaması ve 

gerçekleştirilmesinde bütün öğretmen arkadaşlar görev alıyorlar. (Ö21)" görüşleri ise yapılan 

sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar temasına örnek gösterilebilir. 

Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenler 

Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere yönelik öğretmen 

görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2 
Okullarda Etkili Takımlar Oluşturmak Için Yapılması Gerekenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri       n 

 
 

Etkili Görev 
Dağılımı 

 

Adaletli yapılması 
Bireylere ilgi ve yeteneklerine yönelik başarabileceği işlerin verilmesi  
Üyelerin tercihlerinin dikkate alınması 
Yapılacak işte uzman olan kişilerin görevlendirilmesi  
Üyelerin gönüllük esasına göre belirlenmesi 

20 
16 
12 
8 
7 

 
 
 
 

Takım Yöneticisi 
Özellikleri 

Liderlik becerilerinin iyi olması 
Bireyleri motive etmesi  
Olumlu iklim oluşturması 
Süreci iyi yönetmesi 
Çalışmalar hakkında geri dönüt vermesi  
Takıma yeterli kaynakları sağlama  
Görevli komisyonları kurması 
Görev kontrolü yapması 
Görevini yapmayanları uyarması 
Çalışmaları bilimsel ve planlı yapması 
Periyodik değerlendirme toplantıları yapması 

20 
18 
16 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
5 
3 

 
 
 

Takım Çalışma 
Süreci 

Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi  
Ulaşılacak hedeflerin belirli olması 
Çalışmaların önemi ve gereğine inanılması 
Hoşgörü ve saygı ortamının oluşturulması 
Eşgüdüm ve uyumun olması 
Çalışmalar için üyelerin çalışmalara zaman ayırması  
Fikir paylaşımının yapılması  
Etkili iletişim kurulması 
Özverili çalışılması  
Üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanması 
Zorluklarla mücadele edilmesi  

15 
15 
13 
11 
9 
6 
5 
4 
3 
3 
2 

Tablo 2 incelendiğinde okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere 

yönelik öğretmen görüşlerinin etkili görev dağılımı, takım yöneticisi özellikleri ve takım 

çalışma süreci temalarında toplandığı görülmektedir. Öğretmenler etkili görev dağılımı 

temasında görev dağılımının adaletli yapılması (n=20), bireylere ilgi ve yeteneklerine yönelik 

başarabileceği işlerin verilmesi (n=16), üyelerin tercihlerinin dikkate alınması (n=12), yapılacak 

işte uzman olan kişilerin görevlendirilmesi (n=8) ve üyelerin gönüllük esasına göre belirlenmesi 

(n=7) görüşlerini belirtmişlerdir. 

Öğretmenler etkili takımlar oluşturmaya yönelik takım yöneticisi temasında 

yöneticilerin liderlik becerilerinin iyi olmasını (n=20), bireyleri motive etmesini (n=18), olumlu 

iklim oluşturmasını (n=16), süreci iyi yönetmesini (n=16), çalışmalar hakkında geri dönüt 

vermesini (n=14), takıma yeterli kaynakları sağlamasını (n=12), görevli komisyonları kurmasını 
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(n=10), görev kontrolü yapmasını (n=9), görevini yapmayanları uyarmasını (n=8), çalışmaları 

bilimsel ve planlı yapmasını (n=5) ve periyodik değerlendirme toplantıları yapmasını (n=3) 

ifade etmişlerdir. 

Öğretmenler takım çalışma süreci temasında, etkili takımlar oluşturmaya yönelik 

yapılması gerekenleri ise, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi (n=15), ulaşılacak 

hedeflerin belirli olmasını (n=15), çalışmaların önemi ve gereğine inanılması (n=13), hoşgörü 

ve saygı ortamının oluşturulması (n=11), eşgüdüm ve uyumun olması (n=9), çalışmalar için 

üyelerin çalışmalara zaman ayırması (n=6), fikir paylaşımının yapılması (n=5), etkili iletişim 

kurulması (n=4), özverili çalışılması (n=3), üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanması (n=3) ve 

zorluklarla mücadele edilmesi (n=2) olarak ifade etmişlerdir. 

Okullarda etkili takımlar oluşturmak için yapılması gerekenlere yönelik öğretmen 

görüşlerinden "Görev dağılımları etkili yapıldığı zaman takımların başarıya ulaşacağına 

inanıyorum. Adaletli görev dağlımı yapılmadığı zaman görev yükü çok olanlarda yorgunluk ve 

isteksizlik oluşabiliyor. Bu da takım başarısına olumsuz yansıyor. (Ö16)", "Takım çalışması 

gerektiren  işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip  uzman kişiler görevlendirilirse takımın 

etkililiğinin artacağını düşünüyorum. (Ö19)" ve "Tercihler takım çalışmalarında çok önemlidir. 

Öncelikli olarak çalışmaya gönüllü olan kişiler arasından seçim yapılarak tercihleri de dikkate 

alınmalıdır. (Ö23)" etkili görev dağılımı temasına; "Takıma liderlik edecek kişinin takım 

üyelerini motive etmesi ve takım çalışmalarını iyi yönetmesi gerekiyor. (Ö39)", "Takım 

yöneticisi çalışma için yeterli kaynakları sağlayarak çalışmaları sürekli kontrol etmelidir. 

(Ö11)" ve "İşler sözde kalmamalı. Çalışma programları düzenlenmeli ve periyodik 

değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. (Ö28)" takım yöneticisi özellikleri temasına; 

"Çalışmaların başarıya ulaşması için öğretmenlerin birbirlerine hoşgörülü olları ve saygı 

duymaları gerekmektedir. Hem de takıma seçilenlerin uyumlu olması çok önemli diye 

düşünüyorum. (Ö6)", "Takım üyeleri arasındaki uyum ve iletişim başarıya ulaşmada önem 

taşımaktadır. (Ö13)" ve "Takım çalışmalarının etkili olabilmesi için yeterli zaman ayrılmalı, 

bütün üyelerin fikirleri alınarak fikir alışverişi yapılmalıdır. (Ö26)" takım çalışma süreci 

temasına örnek gösterilebilir. 

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler 

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için oluşturulacak takımlarda 

yapılması gerekenlere yönelik görüşler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 3     
Takım Oyuncularına Dönüştürülebilmesi Için Takımlarda Yapılması Gerekenlere Yönelik Öğretmen 
Görüşleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri          n 

 
 

Takım Oyuncularının Seçimi 

Bireysel yeteneklerin iyi bilinmesi 
Bireylerin tercihlerinin dikkate alınması  
Gönüllü kişilerin seçilmesi 
Rol dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması  
Her üyeye sorumluluk verilmesi  

12 
10 
9 
8 
7 
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Takım Etkinliği 

Görev paylaşımının adaletli yapılması  
Üyelerin takdir edilmesi 
Takım liderinin olması 
Üyelerin paylaşıma açık olması  
Takım içi etkili iletişimin olması 
İşbirliği yapılması 
İklimin sağlıklı ve olumlu olması  
Bireysel katkıların önemsenmesi 
Bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi  
Üyelerinin birbirini iyi tanımaları  
Takım ruhunun oluşturulması  
Çalışmaların planlı yürütülmesi 

14 
10 
8 
7 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

    

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için 

takımlarda yapılması gerekenlere yönelik öğretmen görüşleri, takım oyuncularının seçimi ve 

takım etkinliği temalarında toplandığı görülmektedir. Öğretmenler takım oyuncularının seçimi 

temasında öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için bireysel yeteneklerin iyi 

bilinmesi (n=12), bireylerin tercihlerinin dikkate alınması (n=10), gönüllü kişilerin seçilmesi 

(n=9), rol dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması (n=8) ve her üyeye sorumluluk 

verilmesi (n=7) gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Öğretmen görüşlerine göre takım etkinliği temasında öğretmenlerin takım oyuncularına 

dönüştürülebilmesi için görev paylaşımının adaletli yapılması (n=14), üyelerin takdir edilmesi 

(n=10), takım liderinin olması (n=8), üyelerin paylaşıma açık olması (n=7), takım içi etkili 

iletişimin olması (n=7), işbirliği yapılması (n=5), iklimin sağlıklı ve olumlu olması (n=4), 

bireysel katkıların önemsenmesi (n=3), bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi (n=2), 

üyelerinin birbirini iyi tanımaları (n=2), takım ruhunun oluşturulması (n=1) ve çalışmaların 

planlı yürütülmesi (n=1) gerektiği saptanmıştır.  

Takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenlere yönelik 

öğretmen görüşlerinden “Bireyler iş paylaşımı yapmalı, herkes üstüne düşen görevi zamanında 

ve en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır.”(Ö11), “Liderler görev dağılımını kişilerin ilgi ve 

yeteneklerine göre yapmalıdır. (Ö7)" ve “Herkesin ilgi, yetenek ve becerisine görev bir 

sorumluluk verilmeli, görev paylaşımı eşit ve adaletli yapılmalıdır. (Ö28)" takım oyuncularını 

seçimi temasına; "Takıma çalışmalarını yönlendirecek bir lider olmalıdır. Bu lider gerektiğinde  

takım çalışanlarını takdir etmelidir. (Ö19)", "Takım çalışmalarının verime ulaşması için okulda 

sağlıklı ve olumlu bir havanın olması gerekmektedir. Bireyler sevdikleri ve rahat edebildikleri 

bir ortamda daha iyi çalışabilirler. (Ö26)" ve "Takım çalışmalarında öğretmenler işbirliği 

içerisinde çalışmalıdır. Çalışmalar planlanarak yapılmalıdır. (Ö30)" takım ekinliği temasına 

örnek olarak gösterilebilir. 

Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları  

Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarına ilişkin 

katılımcı görüşleri Tablo 4'te yer almaktadır. 

Tablo 4 
Takım Çalışmalarında Öğretmenlerin Gösterdiği Kaytarma Davranışları  

                    Katılımcı Görüşleri  n 
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Törenler katılmama 
Derse geç girme  
Belirli günler ve haftaların kutlanmasında isteksizlik  
Kulüp çalışmalarına katılmama 
Sene başı ve sonu işlemleri aksatma 
Zümre işlerinden kaçma  
Okula geç gelme 
Toplantılara katılmama 
İş yükünü başkasına yıkma 
Kurul ve komisyonlarda görev almama 

14 
10 
9 
8 
8 
7 
5 
4 
4 
2 

Tablo 4’te takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışlarına 

yönelik görüşler törenler katılmama (n=14), derse geç girme (n=10), belirli günler ve haftaların 

kutlanmasında isteksizlik (n=9), kulüp çalışmalarına katılmama (n=8), sene başı ve sonu 

işlemleri aksatma (n=8), zümre işlerinden kaçma (n=7), okula geç gelme (n=5), toplantılara 

katılmama (n=4), iş yükünü başkasına yıkma (n=4) ve kurul ve komisyonlarda görev almama 

(n=2) şeklinde saptanmıştır.  

Takım çalışmalarında gösterilen kaytarma davranışlarına yönelik öğretmen 

görüşlerinden bazıları “Okulumuzda sosyal kaytarmayla ilgili olarak okulda kurulan  kurul ve 

komisyonlara katılma isteğinin olmaması veya bu kurullarda yer almama örnek gösterilebilir. 

(Ö17)", “Belirli gün ve haftaların kutlanmasında kaytarma davranışı karşımıza çıkabiliyor. Bu 

haftalarla ilgili evrak tesliminde mutlak gecikmeler yaşanıyor. (Ö9)", “Öğretmenler bazen işleri 

başkasına yaptırabiliyorlar. Bu işi A kişisi daha iyi yapar diyerek işten kaçmak isteyebiliyorlar. 

(Ö30)" ve “Zümre öğretmenlerinden birinin işleri diğerine yıkması şeklinde kaytarma davranışı 

ile karşılaşabiliyoruz. Hep aynı kişiler işleri yapıyor. (Ö16)" örnek gösterilebilir.  

Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

Öğretmen görüşlerine göre sosyal kaytarmanın sebepleri Tablo 5'te gösterilmiştir. 

Tablo 5 
Öğretmen Görüşlerine Göre Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

Temalar Katılımcı Görüşleri                   n 

 
 
 
 

Yönetsel ve 
Denetsel Süreçler 

Yöneticinin yönetim yeterliklerinin zayıflığı  
Yöneticinin liderlik vasfının olmaması 
Görev ve sorumlulukların adaletsiz dağıtımı  
Örgütsel adaletin olmaması 
Çalışan ve çalışmayan arasında fark olmaması  
Ödüllendirmede eşitsizlik  
Liyakatsizlik 
Yeteneğine uygun işlerin verilmemesi  
Rol dağılımının yanlış yapılması  
Denetimsizlik 
Otoriter yönetimin egemenliği 

                 24 
                 21 
                 20 
                 18 
                 16 
                 15 
                 13 
                 12 
                 11 
                  9 
                  6 

 
 
 
 
 
 

Bireysel Sebepler 

Mesleki tükenmişlik  
İşini sevmeme 
İş tatminsizliği 
Motivasyon düşüklüğü  
Etik anlayışın olmaması 
Kaytarmanın övünç kaynağı olarak görülmesi 
Örgütsel adanmışlığın olmaması  
Grup çalışmalarını sevmeme 
Okula yabancılaşma 
Kişisel sorunlar  
Bunu daha önce yaptım anlayışı 
Başaramama korkusu   
Fikir ayrılıkları  

19 
18 
16 
15 
14 
14 
13 
11 
9 
8 
6 
6 
6 
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Ders dışı faaliyetleri yük olarak görme 

Örgütsel bulaşma  
Belirli gün ve haftaları önemsiz görme 

5 
4 
3 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre sosyal kaytarmanın sebeplerine 

yönelik yönetsel ve denetsel süreçler ile bireysel sebepler temalarına ulaşıldığı görülmektedir. 

Öğretmenler sosyal kaytarmanın sebepleri olarak yönetsel ve denetsel süreçler temasında 

yöneticinin yönetim yeterliklerinin zayıflığını (n=24), yöneticinin liderlik vasfının olmamasını 

(n=21), görev ve sorumlulukların adaletsiz dağıtımını (n=20), örgütsel adaletin olmamasını 

(n=18), çalışan ve çalışmayan arasında fark olmamasını (n=16), ödüllendirmedeki eşitsizliği 

(n=15), liyakatsizliği (n=13), yeteneğine uygun işlerin verilmemesi (n=12), rol dağılımının 

yanlış yapılmasını (n=11), denetimsizliği (n=9) ve otoriter yönetimin egemenliğini (n=6) 

belirtirken; bireysel sebepler olarak mesleki tükenmişlik (n=19), işini sevmeme (n=18), iş 

tatminsizliği (n=16), motivasyon düşüklüğü (n=15), mesleki etik anlayışı olmaması (n=14), 

kaytarmanın övünç kaynağı olarak görülmesi (n=14), örgütsel adanmışlığın olmaması (n=13), 

grup çalışmalarını sevmeme (n=11), okula yabancılaşma (n=9), kişisel sorunlar (n=8), bunu 

daha önce yaptım anlayışı (n=6), başaramama korkusu (n=6), fikir ayrılıkları yaşama (n=6), ders 

dışı faaliyetleri yük olarak görme (n=5), örgütsel bulaşma (n=4) ve belirli gün ve haftaları 

önemsiz görmeyi (n=3) belirtmişlerdir. 

Sosyal kaytarmanın sebeplerine yönelik öğretmen görüşlerinden “Öğretmenlerin 

mesleki olarak tükenmişlikler kaytarmaya sebep olabiliyor. İşin sevmeyen kişiler de 

sorumlukları yerine getirirken geciktirebiliyor veya görevlerini yapmayabiliyorlar (Ö12)", 

“Bana göre kişilerin motivasyonu düşük olursa, (özellikle içsel motivasyonları) işten kaçma 

eğiliminde olabiliyorlar. (Ö15)" ve “İşini severek yapmayan bireyler okulda da iş yapmak 

istemeyebiliyorlar. Bu durum onların işten kaytarmalarına sebep olabiliyor. (Ö10)" bireysel 

sebepler temasına; “Okul müdürlerinin liderlik vasıflarının olmadığı zaman takımı etkilemeleri 

ve yönlendirmeleri zor oluyor. Takıma yeterince liderli edilemediği zaman kaytarma 

davranışları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle aslında okul yöneticilerinin atamaları yapılırken 

liyakat esası temel alınarak görevlendirmeler yapılmalıdır. Çünkü liderlik, denetim ve rehberlik 

konularında yeterliği olmayan kişilerin takımı yönetmeleri ve etkilemeleri zor olmaktadır. 

Takım iyi yönetilemediği zaman kaytarmalar ortaya çıkabilmektedir. (Ö25)", “Okul müdürleri 

takım çalışmalarıyla ilgili yeterlikleri olmadığı zaman takıma üye seçme, rol dağılımında 

adaletli olma ve yetenek yönetimi gibi konularda başarısız olabiliyorlar. Bu da takım üyelerinin 

kaytarma davranışlarına sebep olabiliyor. (Ö2)" ve “Takım çalışmalarında ödüllendirmenin ok 

önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler emeklerinin karşılığını alamadıkları zaman şişten 

kaçma davranışında bulunabiliyorlar. (Ö21)" yönetsel ve denetsel süreçler temasına örnek 

olarak gösterilebilir. 

 

Öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri 

Kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine yönelik öğretmen görüşleri 

Tablo 6'da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6 
Öğretmenlerin Kaytarma Davranışlarının Takım Çalışmalarına Etkilerine Yönelik Görüşler 

Temalar Katılımcı Görüşleri             n 
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Takım Üyelerine Etkileri 

İşbirliğinin bozulması  
Motivasyonun azalması 
Uyum ve iletişimin bozulması  
Sorumlulukların yerine getirilmemeye başlaması 
Güvensizlik 
Dinamiğin bozulması 
Birbirini desteklememe 
Araştırma merakının yitirilmesi 
Paylaşımcı ve hoşgörülü olmama  
Saygı, sevgi vb değerlerin yok olması 
Birlikte karar alamama 
Gönülsüz katılım 
Özveri ile çalışmama  

15 
13 
12 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
4 

 
Takım Yöneticisine Etkileri 

Liderlik edememe 
Üyelerin tercihlerini dikkate almamaya başlama  
Adaletsiz görev dağılımı yapmaya başlama 
Adaletsiz ödüllendirme yapma 

           12 
           10 
            8 
            5 

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine 

yönelik görüşler takım üyelerine ve takım yöneticisine etkileri temaları altında toplanmıştır. 

Kaytarma davranışlarının takım üyelerine etkileri işbirliğinin bozulması (n=15), motivasyonun 

azalması (n=13), uyum ve iletişimin bozulması (n=12), sorumlulukların yerine getirilmemeye 

başlaması (n=10), güvensizlik (n=9), dinamiğin bozulması (n=9), birbirini desteklememe (n=8), 

araştırma merakının yitirilmesi (n=8), paylaşımcı ve hoşgörülü olmama (n=7), saygı, sevgi vb 

değerlerin yok olması (n=6), birlikte karar alamama (n=6), gönülsüz katılım (n=5) ve özveri ile 

çalışmama (n=4) olarak saptanırken; takım yöneticisine etkileri liderlik edememe (n=12), 

üyelerin tercihlerini dikkate almamaya başlama (n=10), adaletsiz görev dağılımı yapmaya 

başlama (n=8) ve adaletsiz ödüllendirme (n=5) olarak saptanmıştır. 

Kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkilerine yönelik öğretmen 

görüşlerinden “Kaytarma davranışı olduğu zaman motivasyonum düşüyor moralim oluyor. 

Çalışmada yer almak istemiyorum. Takımın motivasyonu da düşüyor ve isteksizlik başlıyor. 

(Ö1)", “İletişim bozuluyor. Öğretmenler arasında güvensizlik oluşmaya başlıyor. (Ö6), “Bir 

arkadaşımız kaytarma davranışı gösteren birini gördüğünde kendisi de sorumluluklarını yerine 

getirmemeye başlıyor. (Ö23)" ve “Takımda kaytarma davranışları ortaya çıktığında takım 

üyelerinin birbirlerine karşı hoşgörüsüz olabiliyorlar ve birbirlerini kırıcı davranışlar 

sergileyebiliyorlar. (Ö17)" takım üyelerine etkileri temasına; “Kaytarma davranışları 

başladığında adaletsiz görev dağılımı yapılmaya başlıyor. İş yükü aynı kişilere kalıyor. 

Kaytarma davranışı gösteren kişilere zaten görev verilmiyor. Çünkü güvensizlik oluşuyor. 

(Ö14)" takım yöneticisine etkileri temasına örnek gösterilebilir. 

Kaytarmanın Önlenmesi  

Kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşleri Tablo 7'de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 7 
Kaytarmanın Önlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri  

Temalar Katılımcı görüşleri                                                                                         n                                                    

 
 
 

Liderlik vasıflarına sahip olma  
Uzmanlık gücüne sahip olma 
Demokratik ve destekleyici olma 

28 
26 
23 
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Yönetici Yeterliği 

Öğretimsel ve dağıtımsal lider olma 
Takım ruhunu oluşturma ve işbirliğini önemseme  
Başarıyı takdir etme 
Yetenek ve ilgiye göre sorumluluk dağıtma 
Takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer verme 
Öğretmenleri karar sürecine katma 
Sürecin başında olma  
Görev dağıtımında adaletli olma  
Çalışan-okul bütünleşmesi için organizasyon düzenleme (yemek gezi 
vb.) 

22 
20 
19 
18 
17 
14 
13 
9 
6 

 
 

Yönetim ve 
Denetim Süreci  

Yükselme kriterlerini belirleme 
Denetleme 
Özdenetim 
Eşit iş yükü  
Açık ve sağlıklı örgüt iklimi 
Açık ve belirgin hedefler 

16 
14 
13 
11 
10 
9 

 
 
 
 
 

Ödül Sistemi 

Adaletli dağıtım mekanizması  
Sözlü ve yazılı ödüllendirme yapma  
Ödüllerin motive edici olması 
Görevin zorluğuna göre ödül verilmesi  
Ödül şartlarının belirlenmesi 
Ulaşılacak ödülün bilinmesi 
Başarının sosyal platformlarda duyurulması  
Maddi ve manevi ödüllendirmenin yapılması  
Kalıcı ödüllerin verilmesi 
Zamanında ödüllendirme yapılması 
Takım performansına dayalı ödüllendirmenin yapılması 
Ödüllendirme kadar yaptırımın da olması 

11 
9 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 

 
Çalışan Yeterliği 

İçsel motivasyon  
Çalışmaların gerekliliğine inanma 
Gönüllü katılım 

18 
16 
12 

Tablo 7’ye göre kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşleri, yönetici 

yeterliği, yönetim ve denetim süreci, ödül sistemi ve çalışan yeterliği temalarında toplanmıştır. 

Yönetici yeterliği teması altında toplanan öğretmen görüşleri yöneticilerin liderlik vasıflarına 

(n=28), uzmanlık gücüne sahip olmaları (n=26), demokratik ve destekleyici olmaları (n=23), 

öğretimsel ve dağıtımsal lider olmaları (n=22), takım ruhunu oluşturmaları ve işbirliğini 

önemsemeleri (n=20), başarıyı takdir etmeleri (n=19), yetenek ve ilgiye göre sorumluluk 

dağıtmaları (n=18), takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer vermeleri (n=17), öğretmenleri 

karar sürecine katmaları (n=14), sürecin başında olmaları (n=13), görev dağıtımında adaletli 

olmaları (n=9) ve çalışan-okul bütünleşmesi için yemek, gezi vb. organizasyon düzenlemeleri 

(n=6) olarak saptanmıştır. Yönetim ve denetim süreci teması altında toplanan görüşler yükselme 

kriterlerinin belirlenmesi (n=16), denetleme (n=14), özdenetim (n=13), eşit iş yükü (n=11), açık 

ve sağlıklı örgüt iklimi (n=10) ile açık ve belirgin hedefler (n=9) olarak saptanırken; ödül sistemi 

teması altında adaletli dağıtım mekanizması (n=11), sözlü ve yazılı ödüllendirme yapılması 

(n=9), ödüllerin motive edici olması (n=6), görevin zorluğuna göre ödül verilmesi (n=5), ödül 

şartlarının belirlenmesi (n=5), ulaşılacak ödülün bilinmesi (n=4), başarının sosyal platformlarda 

duyurulması (n=4), maddi ve manevi ödüllendirmenin yapılması (n=3), kalıcı ödüllerin 

verilmesi (n=3), zamanında ödüllendirme yapılması (n=2), takım performansına dayalı 

ödüllendirmenin yapılması (n=2) ve ödüllendirme kadar yaptırımın da olması (n=1) görüşlerini 

ifade edilmiştir. İçsel motivasyon (n=18), çalışmaların gerekliliğine inanma (n=16) ve gönüllü 

katılım (n=12) ise kaytarmanın önlenmesine yönelik çalışan yeterliği teması altında toplanan 

öğretmen görüşleridir. 

Kaytarmanın önlenmesine yönelik öğretmen görüşlerinden “Başarıya dönük 

yükselmeler sağlansa ve buna dikkat edilse kimse kaytarma davranışında bulunmaz. Kaytarma 

davranışında bulunanla bulunmayan arasında ayırım yapılmadan yükselmeler yapıldığı için 
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veya işini başarılı bir şekilde yapanlara öncelik verilmediği için kaytarma davranışlarının ortaya 

çıktığını düşünüyorum. (Ö5)", "Takım çalışanlarının denetlenmesi gerekmektedir. Denetleme 

olmadığı zaman kaytarma eğilimi olan bireyler mutlaka ortaya çıkmaktadır. (Ö2)" ve "Takım 

çalışmalarında ulaşılacak hedefler belli olmalıdır. Hedefler belli olmazsa kişilerde isteksizlik 

oluşarak kaytarma davranışı ortaya çıkabilmektedir." (Ö11)" yönetim ve denetim süreci 

temasına; “Bana göre kaytarmayı önlemenin en önemli noktası içsel motivasyondur. Ayrıca kişi 

takıma katılmaya gönüllü olmalıdır. İşin gerekli olduğuna inanırsa kaytarma davranışı ortaya 

çıkmayacaktır. (Ö27)" çalışan yeterliği temasına; “Okul müdürünün takıma liderlik edecek 

vasfının olması gerekmektedir. Liderlik yeterliği olan okul müdürü, takımda kaytarma olmasını 

önleyebilir. Ayrıca okul müdür takım üyelerini desteklemelidirler. (Ö3)", “Okul müdürü iyi bir 

dağıtımsal lider olmalıdır. Yetkisini öğretmenlere adaletli bir şekilde yaptığı zaman kaytarma 

davranışlarını önleyebilir veya azaltabilir. (Ö30)" ve “Takım liderinin uzmanlık gücünün 

takımın başarıya ulaşmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Takım ruhunun ve işbirliğinin 

oluşturulması, ödüllendirme, liderlik etme konularında uzmanlık gücü olan bir takım lideri 

kaytarmaları önleyebilir. (Ö17)" yönetici yeterliği temasına; “Takım çalışmalarında bazı üyeler 

gerçekten daha çok çalışıyor. Bu arkadaşlara bireysel ödüllerin verilmesi hem onların daha çok 

çalışmalarının sağlayacak hem de diğerlerini kaytarma davranışlarını engelleyecektir. (Ö11)" 

ve “Takım çalışmalarında ödüllendirmenin adaletli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Ödüllendirme adaletli yapılırsa takım üyeleri ne yaparsam ödül alırım diye düşünerek 

kaytarmadan uzak durabilir. (Ö22)" ise ödül sistemi temasına örnek olarak gösterilebilir.  

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Okullarda takım çalışmalarına yönelik yapılan çalışmalar  

Araştırma sonuçlarına göre, okullarda takım çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar 

yasal çalışmalar ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere şeklindedir. Sosyal kulüp çalışmaları, 

TKY çalışmaları, okul stratejik planının hazırlanması, proje, kutlama, tören ve zümre 

çalışmaları, pano düzenleme, seminer, konferans, tiyatro vb. çalışmaları ile iş güvenliği-sağlığı 

çalışmaları okullarda takım çalışması şeklinde yapılan yasal çalışmalar olarak saptanmıştır. 

Literatürde de benzer şekilde (Kocabaş ve Gökbaş, 2003; Güçlü ve Okçu, 2015) öğretmenler 

kurulu, zümre, şube öğretmenler kurulu toplantıları, sınav komisyonları, disiplin kurulları, satın 

alma komisyonları ve çeşitli komisyonların takım çalışmaları şeklinde yürütüldüğü 

görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada ulaşılan sonuçlarla bu sonuçlar örtüşmektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yasal olarak oluşturulması gereken ve takım çalışmalarını 

gerektiren komisyon, ekip ya da kurullar olarak okul gelişim ve toplam kalite yönetimi ekibi, 

okul risk takip kurulu vb. belirtilmiştir (MEB, 2014). 

Araştırma sonuçlarına göre, okul başarısını artırmaya yönelik çalışmalar, okul gazetesi 

hazırlama ve kermes çalışmaları, yarışmalar, okul gezileri ve ders materyali hazırlama sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında okullarda yapılan takım çalışmalarıdır. Güçlü ve Okçu 

(2015) da yıllık ders programlarının hazırlanması, özel gün ve kutlama programları ile sınıf içi 

ve sene başında planlama çalışmalarının takım çalışmasını gerektirdiğini ifade etmektedir. 

Belirtilen çalışmalar bu araştırmanın sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Ancak okullarda takım 

çalışması gerektiren etkinlik ve çalışmalar bunlardan ibaret olmamalıdır. Okulların mesleki 

öğrenme toplumu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerde istenilen 

verime ulaşılabilmesi için öğretmenler arasında iyi bir işbirliği kurması gerekmektedir. Bu 

anlamda belirtilen çalışmalar okullarda takım çalışmalarını gerekli kılan etkinliklerdir. Nitekim 

toplumsal değişimi sağlayacak okulların amaçlarını gerçekleştirmesi, sorunların çözümü, 

değişim ve yenilik uygulamalarının yapılması etkili takım çalışması gerektirmektedir. Çünkü 

okulların etkili ve verimli kılınması takım ruhu ile yapılan çalışmaların etkili bir şekilde 

yapılmasına bağlıdır.  

Okullarda Etkili Takımlar Oluşturmak İçin Yapılması Gerekenler 

Araştırma sonuçlarına göre okullarda etkili takımlar oluşturmak için görev 

dağılımlarının etkili bir şekilde yapılması, takım yöneticisinin bazı özelliklere sahip olması ve 
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takım çalışma sürecinin göz önünde bulundurulması gerektiği ortay çıkmıştır. Robbins ve Judge 

(2015) da etkili takımların bileşenlerini; kaynaklar ve içerik, takımın oluşumu ve süreç, takımın 

etkili hale gelmesi için güvenin olduğu bir ortam ve etkili bir lider, yeterli kaynakların 

sağlanması ve takımın katkılarını yansıtan bir performans değerlendirme ve ödüllendirme 

sisteminin olması şeklinde ifade etmişlerdir. Kaynakların az olmasının takımın etkili bir şekilde 

kurulup hedeflerini gerçekleştirme yeteneğini azalttığı göz önüne alındığında kaynakların 

yeterliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü yeterli kaynağa sahip olmayan takımların verimli 

çalışması beklenemez. Burada kaynak olarak sadece maddi kaynaklar düşünülmemelidir. 

Takımı asıl işleten ve faydalı olacak yeterliğe sahip insan kaynağı bulunması çok daha 

önemlidir. Çünkü takıma faydalı olabilecek insan kaynağının bulunması, asıl amacı yine 

kendisine faydalı olacak çalışmayı başarıya ulaştıracaktır. Örgütün en önemli kaynağı ve 

çalışmaların en önemli bileşeni olan bu kaynağın geliştirilerek yeterlik sahibi olması oldukça 

önemlidir. Takım çalışmalarını yönlendirecek, öğretmenleri etkileyerek onlara liderlik edecek 

ve kendisi de bir insan kaynağı olan takım yöneticilerinin okullarda bulunması etkili takımların 

oluşturulmasında oldukça önemlidir. Bunun yanında takım sinerjisi, iletişim, kaynakların 

kullanımı, performans hedefleri ve yetenekleri takımların etkili olması için gerekli faktörlerdir 

(Zehir ve Özşahin, 2008). 

Araştırma sonuçlarına göre, görev dağılımının adaletli yapılarak, bireylere ilgi ve 

yeteneklerine yönelik başarabileceği işler verilerek, üyelerin tercihleri dikkate alınarak, 

yapılacak işte uzman olan kişilerin görevlendirilerek ve üyeleri gönüllük esasına göre 

belirleyerek etkili görev dağılımı sağlanmış olunacak ve bu sayede etkili takımlar 

oluşturulabilecektir. Hirschfeld, Jordan, Feild, Giles ve Armenakis (2006) da takım 

performansının bir kısmını üyelerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin oluşturduğunu 

belirtmişlerdir. Takım üyelerinin çalışmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olması 

takımı başarıya ulaştıracağı gibi, aksi durumda takımdan etkili olmasını beklemek doğru 

olmayacaktır. Çünkü etkili takımlar oluşturmada, bireylerin yetenek ve tercihlerinin dikkate 

alınması gerekmektedir (Margerison ve McCann, 1990). Ayrıca takımın etkili ve verimli bir 

şekilde çalışması için üyelerin, takıma getireceği güçlerin yöneticiler tarafından bilinmesi 

önemlidir (Robins ve Judge, 2015). Takım liderinin üyeleri iyi tanıması, uzmanlıklarını, ilgi ve 

yeteneklerini bilmesi onlara uygun işler vermesi takımın etkililiği açsından oldukça önemlidir. 

Takım üyelerinin tercihlerinin dikkate alınması da üyelerin istekli bir şekilde çalışıp başarılı 

olmalarında önemli bir etkendir. Çünkü üyelerin tercihlerinin dikkate alınması onların takım 

çalışmalarındaki başarılarını etkilediği gibi ve tek başına çalışmayı tercih eden bireylere ihtiyaç 

duyulmadığı zaman bu bireylerin takım moralini veya bireysel memnuniyeti doğrudan tehdit 

edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Hyatt ve Ruddy, 2000; Akt: Robins ve Judge, 2015). 

Bu bakımdan takım çalışlarında takıma katılacakların gönüllü olmaları oldukça önemlidir. 

Araştırma sonuçlarına göre etkili takımlar oluşturmak için takım yöneticilerinin liderlik 

becerilerinin iyi olması, bireyleri motive etmesi, olumlu bir atmosfer oluşturması, süreci iyi 

yönetmesi, çalışmalar hakkında geri dönüt vermesi, yeterli kaynakları sağlaması, görevli 

komisyonları kurması, görev kontrolü yaparak görevini yapmayanları uyarması, çalışmaları 

bilimsel ve planlı yapması ve periyodik değerlendirme toplantıları yapması gerekmektedir. 

Takımda kimin neyi yapacağının belirlenmesi, iş yükünün adaletli dağılımı, takım üyelerinin 

motivasyonlarının artırılması takıma liderlik eden bir yöneticini varlığıyla mümkündür. Takım 

liderinin üyelere güven vermesi ve güvene dayalı bir ortam oluşturması takımın başarıya 

ulaşmasında önemli bir etkendir. Çünkü güven, liderliğin temelini oluşturan faktörlerden biridir 

ve liderine güvenmeyen takım üyelerinden veya güvenilir bir atmosferde yapılmayan takım 

çalışmalarından başarı beklemek pek akılcı bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla etkili takımın 

oluşumunda takım liderinin yeteneği ve özellikleri önem taşımaktadır. Ancak yetenekli lidere 

sahip takımlar etkili olup verimli çalışabilirler. Takım yöneticisi liderlik özelliklerine sahip 

olduğu zaman takım çalışmaları olumlu bir atmosferde, yüksek motivasyona sahip bireylerle 

ortak amaçlar etrafında başarıya ulaşabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre etkili takımlar oluşturmak için takım çalışma sürecinde 

ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, çalışmaların 
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önemi ve gereğine inanılması, hoşgörü ve saygı ortamının oluşturulması, eşgüdüm ve uyum 

içinde özverili bir şekilde çalışılması, çalışmalara yeterince zaman ayrılması, etkili iletişim 

kurularak fikir paylaşımının yapılması, üyelerin etkin rol alıp güçlerini kullanarak zorluklarla 

mücadele edilmesi gerekmektedir. Takımların yaratıcılıklarının artarak etkili hale gelebilmesi 

için ortak amaç etrafında toplanmak önemlidir (McShane ve Von Glinow, 2010). Bu nedenle 

takımların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleri ve bu hedefe ulaşmak için işbirliği 

içinde çalışmaları sonucu takımlar etkili hale gelebilecektir. Takım, problem çözme ve karar 

verme becerileri ile kişiler arası ilişkileri iyi olan bireylerden oluştuğu zaman, etkili olacaktır 

(Robins ve Judge, 2015). Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, takımın eşgüdümlü ve 

uyumlu olması, hoşgörü ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurmasıdır.  

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takımlarda yapılması gerekenler 

Öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takım oyuncularının seçimi 

ve takım etkinliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin 

tercihlerinin ve yeteneklerinin iyi bilinmesi ve dikkate alınması, takıma gönüllü olanların 

seçilmesi, rol dağılımının ilgi ve yeteneklere göre yapılması, bütün üyelere sorumluluk 

verilmesi ile öğretmenler takım oyuncularına dönüştürülecektir. Bu durumda öğretmenlerin 

takımda etkin rol alabilmeleri için tercihlerinin ve yeteneklerinin göz önünde bulundurulması 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmada öğretmen yeteneğini kullanabilirse, çalışmadan zevk 

alacak ve takımın önemli bir üyesi haline gelebilecektir.  

Araştırmaya göre öğretmenlerin takım oyuncularına dönüştürülebilmesi için takım 

etkinliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Süreçte görev paylaşımı adaletli bir şekilde 

yapılması gerektiği gibi liderin üyeleri takdir etmesi de önemlidir. Takım ruhunun oluşturularak, 

takım içi etkili iletişim kurulması ve işbirliğinin yapılmasıyla öğretmenler takımın parçası olup 

oynamaya başlayacaklardır. Ayrıca takımın çalışma ortamının sağlıklı ve olumlu olması, 

bireysel katkıların önemsenerek bilgi ve beceri artırıcı çalışmaların desteklenmesi; üyelerin 

paylaşıma açık olup birbirini iyi tanımalarını sağlayacaktır. Çalışmaların planlı yürütülmesi de 

önemli olduğu gibi üyeler arasındaki iletişim becerilerinin iyi olması takım ruhunun 

oluşmasında önemli faktörlerdir. Çünkü birbiriyle etkili iletişim kuran takımlar, başarıya 

ulaşacaklardır. Ayrıca takım yöneticisinin, üyeleri takdir etmesi onların motivasyonunu 

artırarak, takımda daha çok gayret göstermelerini sağlayacaktır.  

 

Takım çalışmalarında öğretmenlerin gösterdiği kaytarma davranışları  

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler, kaytarma davranışı olarak törenlere 

katılmama, derse geç girme, belirli günler ve haftaların kutlanmasında isteksizlik, kulüp 

çalışmalarına katılmama, sene başı ve sonu işlemleri aksatma, zümre işlerinden kaçma, okula 

geç gelme, toplantılara katılmama, iş yükünü başkasına yıkma ve kurul ve komisyonlarda görev 

almama vb. davranışları göstermektedirler. İlgili literatürde (Erdemli, 2015; Albez, Sezer, Akan 

ve Ada, 2014) okullarda yapılan zümre ve veli toplantılarından kaytarmanın düşük düzeyde 

olduğu saptanırken; öğretmenlerin sosyal kaytarma davranışlarını çok az düzeyde sergiledikler 

en fazla gözlemlenen sosyal kaytarma davranışının cep telefonuyla meşgul olma olduğu 

belirilmektedir (Ünal ve Tekdemir, 2015; Bayram Candan, 2017). Ulaşılan kaytarma 

davranışları incelendiğinde, tamamının okulun etkiliğini azaltacak davranışlar olduğu 

görülmektedir. Belirtilen davranışların sergilendiği çalışmalar çoğunun takım çalışmalarını 

gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda, kaytarma davranışları ile karşı karşıya kalan 

takımların etkili olması beklenmemelidir. Çünkü takım çalışmaları takım ruhunu ve işbirliğini 

gerektiren çalışmalardır. Okullarda yapılan çalışmaların tek bir öğretmen tarafından yapılması 

beklenemez ve yapılsa da pek bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu çalışmaların takım halinde 

yapılması ve başarıya kavuşturulmasıdır. Yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması, 

sonuçlarının değerlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ancak sıkı bir işbirliği ve takım ruhu 

ile mümkün olacaktır. Aksi durumda çalışmalar ya aksayacak, ya da yapılmayacak veya 

istenildiği gibi başarıya ulaşılamayacaktır. Bu nedenle belirtilen davranışların öğretmenlerde 
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görülmesi, takım çalışmalarının oldukça önemli olduğu okullarda başarının ve verimin 

düşmesine sebep olabilir. 

Sosyal Kaytarmanın Sebepleri 

Araştırma sonuçlarına göre sosyal kaytarma davranışlarının sebepleri yönetsel ve 

denetsel süreçler ile bireysel sebepler şeklindedir. Bayram Candan (2017) da çalışmasında 

benzer nitelikte öğretmenlerin sosyal kaytarma davranışlarının nedenlerini kişisel, görev ve grup 

kaynaklı, kültürel ve yönetimsel olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Yöneticilerin yönetim yeterliklerinin zayıf olup, liderlik vasıflarının olmaması, görev 

ve sorumlulukların dağıtımının adaletsiz yapılarak örgütsel adaletin olmaması, çalışan ve 

çalışmayan arasında fark yaratılmaması, ödüllendirmede eşitsizlik ve liyakatsizlik, takım 

üyelerine yeteneğine uygun işlerin verilmem dolayısıyla rol dağılımının yanlış yapılması, 

denetimsizlik ve otoriter yönetim egemenliği sosyal kaytarmanın yönetsel ve denetsel süreç 

kaynaklı sebepleri arasındadır. Literatürde yapılan çalışmalarda (Şeşen ve Kahraman, 2014) 

grup içerisinde bireyin çabasının belirlenememesi,. çalışmalarda işbölümünü yapılmaması 

(Harkins ve Petty, 1982), üyelere ödül veya ceza verilmemesi (George, 1992), yöneticinin adil 

bir süreç yönetimi sergilememesi, çıktıları adil dağıtmaması, denetleme yapılmaması (Balcı, 

2017; Bayram Candan, 2017) ve çalışanların yöneticilere güvenmemesinin (Eser, 2017) 

kaytarmaya sebep olarak belirtilmiştir. Görüldüğü üzere belirtilen çalışmalarda da bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlara benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örgüt yöneticisi gibi takım 

yöneticisinin de yönetim bilgi, beceri ve yeterlikleri ile liderlik özellikleri takım çalışmaları 

sürecinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir. Yöneticilerde belirtilen 

özelliklerin olmaması süreçte olumsuzlukların yaşanmasına neden olduğu gibi otoriter bir 

yönetim tarzının ortaya çıkmasına ya da algılanmasına sebep olabilmektedir. Yöneticinin süreci 

iyi yönetememesi eşitsizliklere, adaletsizliklere, üyelerin seçiminde ilgi ve yeteneklerin göz 

önünde bulundurmamasına ve denetimsizliğe sebep olmaktadır. Böyle bir süreçte üyelerin 

kaytarması muhtemeldir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir belki de 

yöneticinin yönetim yeterliklerinin ve liderlik vasıflarının zayıf olmasıdır. Çünkü yönetim 

yeterliği olmayan bir yöneticinin teknik, insancıl ve kavramsal yeterliklere sahip olması 

beklenmez. Ayrıca yönetim süreçlerinin uygulanması, insan kaynakları yönetimi, iş 

motivasyonu, çatışma yönetimi, liderlik vb. konularda yeterli bilgi, beceri ve yeterliği olmayan 

yöneticilerin takım çalışması sürecini verimli ve etkili bir şekilde yürütmeleri ve takıma liderlik 

etmeleri mümkün olmayacak ya da düşük düzeyde kalacaktır. Böyle bir durumda öğretmenlerin 

kaytarma davranışları göstermeleri kaçınılmazdır. 

Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri, işlerini ve grup çalışmalarını sevmemeleri, iş 

tatminsizlikleri, motivasyonlarının düşüklüğü, etik anlayışının olmaması, kaytarmanın övünç 

kaynağı olarak görülmesi, örgütsel adanmışlığın olmaması, okula yabancılaşma, kişisel 

sorunlar, bunu daha önce yaptım anlayışı, başaramama korkusu, fikir ayrılıkları, ders dışı 

faaliyetleri yük olarak görme, örgütsel bulaşma ve belirli gün ve haftaları önemsiz görme gibi 

pek çok faktör  bireysel kaynaklı kaytarmaya sebep olan nedenlerdir. İlgili literatür 

incelendiğinde Bayram Candan (2017) da sosyal kaytarmanın kişisel nedenlerini, grupta işi 

üstlenecek birilerinin çıkacağı düşüncesi, aile işlerinin okul işlerine ayrılacak zamanı kısıtlaması 

ve yapılacak işlerin gereksiz görülmesi olarak belirtmiştir. Dier çalışmalar incelendiğinde bu 

araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte sonular oldukça fazladır. Örneğin, Hart, Karau, 

Stasson ve Kerr (2004) motivasyonu düşük, Dommeyer (2007) ve Webb (1997, Akt: Kesen, 

2015) görevle ilgili kendini yetersiz ve yeteneksiz gören, McShane ve Von Glinow (2010) bir 

gruba üye olmayan veya grup amaçları doğrultusunda hareket etmeyen, Balcı (2017) görev 

hevesi azalan, çabalarını gereksiz gören bireylerin daha fazla kaytarma davranışı gösterdiğini 

belirmektedir. Belirtilen çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada öğretmenlerin mesleki 

tükenmişlikleri, işlerini sevmemeleri, iş tatminsizlikleri,etik anlayışı eksikliği, kaytarmanın 

övünç kaynağı olarak görülmesi, yabancılaşma, kişisel sorunlar, bunu daha önce yaptım 

anlayışı, başaramama korkusu, ders dışı faaliyetleri yük olarak görme, örgütsel bulaşma gibi 

sonuçlara ulaşılmıştır. Mesleki tükenmişliği olan işini sevmeyen, işinden tatmin olmayan ve 
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yabancılaşma yaşayan öğretmenlerin rutin görevlerinin dışında takım çalışmalarında etkili 

olması mümkün olmayabilir. Çünkü mesleki tükenmişlik yaşayan, okulundan uzaklaşmak 

isteyen ve işini sevmeyen bir öğretmen için takım çalışması pek de önemli değildir. Onun için 

rutin görevi olan derse girme yeterlidir. Başka bir şey istemez. Ayrıca etik anlayışına sahip 

olmayan ve kaytarmayı övünç kaynağı olarak gören öğretmenlerin kaytarma davranışı 

sergilemeleri de olası olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri 

başaramama korkusudur. Bu anlamda takım yöneticisi liderlik özelliği sayesinde bu korkuyu 

yaşayan öğretmenlerin bunun üstesinden gelmelerini sağlaması gerekmektedir. Aksi taktirde bu 

korku, kaytarmaya sebep olacaktır. Etkili okullar ders dışı faaliyetleri de önemsemektedir. 

Öğretmenlerin bu etkinlikleri bir yük olarak görmeleri bu etkinliklere istemeden katılmalarına 

sebep olacağından öğretmenler kaytarma davranışı gösterebilirler. Bu araştırmada ulaşılan 

önemli sonuçlardan biri de örgütsel bulaşma kaytarmaya sebep olabilmektedir. Takımda 

kaytarma davranışını gösteren bireylerin görülmesi durumunda diğer bireyler de kaytarma 

davranışını sergileyebilmektedirler.  

Öğretmenlerin kaytarma davranışlarının takım çalışmalarına etkileri 

Araştırma sonuçlarına göre kaytarma davranışları hem takım üyelerini hem de takım 

yöneticisini etkilemektedir ve bu etkilerin tamamı olumsuzdur. Takım çalışmalarında kaytarma 

davranışı olduğu zaman takımda işbirliği, uyum ve iletişim bozulmakta,üyelerin motivasyonu 

düşmekte, takım dinamiği bozularak üyeler birbirini desteklememeye ve sorumluluklarını 

yerine getirmemeye başlamaktadır. Bunun yanında üyeler araştırma merakın yitirmekte, 

güvensiz bir ortam oluşmakta, paylaşımcılık azalarak üyeler arasındaki hoşgörü, saygı, sevgi 

vb. değerler yok olmaya başlamakta ve bu durum çalışmalara katılıma gönülsüzlüğü 

getirmektedir. Ayrıca takım birlikte karar alma yeteneğini yitirerek üyeler özveri ile 

çalışmamaya başlamaktadır. Harkins ve Petty (1982) de kaytarmanın grup üyelerini hayal 

kırıklığına uğrattığını, bireysel yeteneklerin ortaya çıkmasını engellemesi sonucu üretkenliğin 

azaldığını, tükenmişliğin yaşandığını ve katılımın azaldığını ifade etmişlerdir. Sosyal kaytarma 

davranışının örgütlerin ve çalışanların motivasyon düzeylerinin ve çaba sarf etme düzeylerinin 

azalmasına sebep olduğunu belirten pek çok çalışma (Høıgaarda, Fuglestad, Peters, Cuyper, 

Backer ve Boen, 2010; Kurnaz, 2016) literatürde bulunmaktadır. Bayram Candan (2017) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçları da bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Ancak bu araştırmada literatürden farklı olarak takım dinamiğinin bozulması, takım üyeleri 

arasındaki değerlerin yok olması fark yaratan ve dikkat çeken sonuçlardır. Çünkü takım üyeleri 

arasında hoşgörü, saygı ve sevginin kaybolması, takım dinamiğinin bozulmasına neden olup 

takım çalışmasının verimli bir şekilde gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Üyelerini birbirini 

desteklememesi ve kararların ortak alınmaması sonucunda yapılan çalışma takım çalışmasından 

ziyade bireysel çalışmalara dönüşerek verim ve etkililik düşebilmektedir. 

Takımda kaytarma davranışı ortaya çıktığı zaman takım yöneticisi takıma liderlik 

edememeye başlamakta, lider yönetim tarzı yerini baskıcı, otoriter bir yönetime bırakarak 

yönetici tarafından üyelerin tercihleri dikkate alınmamaya ve adaletsiz görev dağılımı ile 

ödüllendirme yapılmaya başlanmaktadır. Zira takımda kaytarmaların olması, yöneticiyi 

kaytaran üyelerin yerine yenilerini getirmesine itecektir. Bu değişim zorunlu olduğu için takım 

lideri zaman zaman üyenin ilgi ve yeteneğine dikkat etmeden yeni üyeyi takım alabilmekte ve 

görev dağılımlarında eşitsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Takımda kaytarmaların başlaması ise 

diğer üyeleri de etkileyerek takım liderinin takımını yönetmesini, hatta takıma liderlik etmesini 

engelleyebilecektir. Bu durum sonuç olarak liderin takım kontrolünü kaybetmesine sebep 

olabilir. Bu açıdan kaytarmanın sadece takımı değil takım yöneticisini de olumsuz etkilediği 

söylenebilir. 

Kaytarmanın Önlenmesi  

Araştırma sonuçlarına göre kaytarmanın önlemesi için yönetici ve çalışanların 

yeterliklerinin olması, yönetim ve denetim sürecinin iyi yönetilmesi ve ödül sisteminin iyi 

kurulup işletilmesi gerekmektedir. Kaytarmanın önlenmesi için yöneticilerin öncelikle liderlik 

vasıflarına ve uzmanlık gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Demokratik, destekleyici, 
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öğretimsel ve dağıtımsal lider olma, takım ruhunu oluşturma ve işbirliğini önemseme, başarıyı 

takdir etme, yetenek ve ilgiye göre sorumluluk dağıtma gibi yönetici yeterlikleri kaytarmanın 

önlenmesini sağlamaktadır. Yöneticilerin takım çalışmalarına yönelik bilgi ve seminer 

vermeleri, öğretmenleri karar sürecine katmaları, süreci takip ederek görev dağıtımını adaletli 

yapmaları ve çalışan-okul bütünleşmesi için yemek, gezi vb. organizasyon düzenlemeleri de 

kaytarmanın önlenmesi için sahip olmaları gereken yeterliklerdir. Literatürde bu araştırmanın 

sonuçlarını destekler nitelikte çalışmalara (Çağlayan, 2002; Kesen, 2015; Kurnaz, 2016) 

rastlanmaktadır. Töremen ve Karakuş (2007) ise çalışmasında çalışmalarda öğretmenlerin 

işbirliği yapmasının önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Takım çalışmaları iyi bir liderlik ve yönetimi sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle 

takım yöneticisinin bu süreci yönetecek liderlik ve uzmanlık gücüne sahip olması önemlidir. 

Eğer takım yöneticisi süreci iyi yönetir, işbirliğini benimseyerek takım ruhunu oluşturur, 

öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerine göre görev dağılımı yapar, onları takım çalışmaları 

konusunda bilgilendirir ve öğretimsel, demokratik ve destekleyici liderlik rollerini yerine 

getirirse okulda olumlu ve sağlıklı bir örgüt iklim oluşacağı gibi bu durum ve öğretmenlerin 

takım çalışmalarında kaytarmalarını da önleyecektir. Ayrıca öğretmenlerin birbirlerinin 

tanımaları ve bütünlüğün sağlanması için okullarda sosyal organizasyonların gerçekleştirilmesi 

önemlidir. Bu gibi organizasyonlar öğretmenlerin birlik beraberlik içinde çalışmalarına olumlu 

katkı yapacaktır. Bunun yanında yöneticilerin öğretmenleri karar sürecine katmaları da 

kaytarmanın önlenmesi açısından önemlidir. Çünkü karara katılan öğretmenlerin bu kararın 

uygulanmasında etkin rol alacağı unutulmamalıdır.  

Yönetim ve denetim sürecinde yükselme kriterlerinin belirlenmesi, yapılan çalışmaların 

yönetim ve süreçlerinin denetlenmesi, özdenetimin olması, üyelere eşit iş yükünün verilmesi, 

örgüt ikliminin açık ve sağlıklı olması, hedeflerin açık ve belirgin olması kaytarmayı önleyecek 

süreçsel etkinliklerdir. Birey çalışmaların yönetici tarafından denetlenmediğini düşündüğünde 

kaytarabilmektedir. (Balcı, 2017). Bu bakımdan takım çalışmalarında öğretmenlerden geri 

bildirimler alarak hem öz denetimlerinin sağlanması hem de denetlendiklerini farkına varmaları 

kaytarma davranışının önlenmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Literatürde bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlardan özellikle takım çalışmalarında açık ve belirgin hedeflerin 

olması sonucunu destekler nitelikte çalışmalara rastlamak (McShane ve Von Glinow, 2010; 

Doğan, Bozkurt ve Demir, 2012; Simms ve Nichols, 2014) mümkündür. Bu bağlamda takım 

hedeflerinin belirli olması kaytarmayı önlenebilir. Ancak takım çalışmalarında takımın 

ulaşacağı hedeflerin belirgin olması kaytarmayı kısmen önleyebilir. Çünkü takım üyelerinin 

kaytarma davranışlarını önleyen faktörler bununla sınırlı değildir. Ayrıca iletişime açık sağlıklı 

bir okul iklimi olması, öğretmenlere eşit iş yükünün verilmesi de kaytarmayı önleyecektir. 

Çünkü olumlu ve sağlıklı bir okul ikliminde öğretmenler okullarının başarısı için gerekli çabayı 

gösterecek ve okulda mutlu oldukları için daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Bu durum 

onların takım çalışmalarındaki performanslarına da olumlu yansıyacaktır. Aksi taktirde her 

fırsatta işinden kaytarmak isteyecek, takım çalışmalarına gönülsüz katılacaktır. Ayrıca 

öğretmenlere verilen görevler eşit olduğu zaman, öğretmenler görevlerin adaletli bir şekilde 

dağıtıldığını düşünerek, görevlerini yerine getirmek için, daha fazla çaba ve gayret 

göstereceklerdir. 

Araştırma sonuçları kaytarmanın önlenmesi için ödül sistemine de dikkat edilmesi 

gereğini ortaya koymaktadır. Bunun için ödüllendirmede adaletli dağıtım mekanizmasının 

kurulması, ödüllendirmenin sözlü ve yazılı, maddi ve manevi olarak zamanından yapılması, 

motive edici olması, ödül verilme şartlarının belirlenerek görev zorluğuna göre verilmesi, 

ulaşılacak ödülün bilinmesi, başarının sosyal platformlarda duyurulması, kalıcı ödüllerin 

verilmesi, takım performansına dayalı ödüllendirmenin yapılması ve ödüllendirme kadar 

yaptırımın da olması gerekmektedir. Bireyleri uyaracak ödüller vasıtasıyla, çalışanların 

motivasyonu arttırılabilir ve böylece işler daha anlamlı kılınabilir. Bu süreçte yöneticilerin 

çalışanları kararlara katılımlarını sağlaması da onları heyecanlandırabilir (Kesen, 2015). Balcı 

(2017) ve Bayram Candan (2017) çalışmalarında bu araştırmanın sonucunu destekler nitelikte 

sonuçlara ulaşmışlardır. Ying, Li, Jiang, Peng, ve Lin (2015) performans ve ödül sisteminin 
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olduğu çalışmalarda, kaytarma davranışının azaldığı sonucuna ulaşırken; Ertürk (2016) 

öğretmenlerin ödül ihtiyacının dışsal motivasyonlarındaki önemine değinmiştir. Çünkü 

öğretmenlerin takım çalışmalarındaki başarısından içsel motivasyonları kadar dışsal 

motivasyonları da önem taşımaktadır. Dışsal motivasyonun önemi bir faktörü olan ödülün 

adaletli verilmesi çalışmanın başarıya ulaşması sonucunda ulaşılacak ödülün bilinmesi ve 

çalışanların onure edilmesi takıma yönelik olumlu duygular geliştireceği gibi işbirliğini de 

artıracaktır. Bu durum kaytarmaları da önleyecektir. 

Kaytarmanın önlenmesi için üyelerin içsel motivasyonlarının olması, çalışmaların 

gerekliliğine inanmaları ve takım çalışmalarına katılımda gönüllü olmaları gerekmektedir. 

Hung, Chi ve Lu (2009) ile Kesen (2015) de benzer nitelikte yapılacak çalışmanın öneminin ve 

çalışmanın örgüte kazandıracaklarının çalışana anlatılmasının, önemli olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda yönetici yapılacak olan takım çalışmaları konusunda 

öğretmenleri bilgilendirerek, onları çalışmanın gerekliliğine ikna edip inandırmalıdır. Okullarda 

yapılacak takım çalışmasının önemi ve gerekliliği öğretmenlere anlatıldığında öğretmenler daha 

çok çaba gösterecek, çabalarının sonucunu gördükçe motivasyonları yükselecek ve kaytarma 

davranışı ya azalacak ya da öğretmenler bu davranışı göstermeyeceklerdir.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler şu şekildedir; 

 Takım çalışmalarında öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerine göre adaletli görev dağılımının 
yapılması etkili takımlar oluşmasını sağlayabilir.  

 Takımlar oluşturulurken öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınması onların 
gönüllü katılımlarını artırarak takım oyuncularına dönüştürülmelerini sağlayabilir. 

 Takım çalışmalarında üyelere başarabilecekleri ve uzman oldukları işler verilmelidir. 

 Takım yöneticilerinin takımı yönetecek ve takıma liderlik edebilecek liderlik, motivasyon, 
iletişim, süreç yönetimi, değerlendirme ve dönüt verme konularında yeterliklere sahip 
olmaları gerekmektedir.  

 Etkili takımlar oluşturmak için yeterli kaynaklar sağlanmalı, görevli komisyonlar kurularak 
çalışmalar bilimsel bir şekilde ve periyodik toplantılar yapılarak gerçekleştirilmelidir. 

 Okullarda sağlıklı bir okul iklim oluşturulması, etkili iletişim ve işbirliğini artırarak takımları 
daha etkili hale getirecektir. 

 Okullarda etkili takımlar oluşturmak için öğretmenler görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeli, çalışmalara zaman ayırmalı, hoşgörü ve saygı çerçevesinde özverili bir şekilde 
çalışarak zorluklara mücadele etmelidirler. 

 Çalışmaya yapılan bireysel katkılar önemsenmeli, üyelerin paylaşıma açık olması 
sağlanmalıdır.  

 Sosyal kaytarmaya sebep olan yönetsel ve denetsel süreçler takım çalışmalarında dikkate 
alınarak, yöneticilerin yönetim yeterlikleri ve liderlik vasıfları hizmetiçi eğitim, kurs, çalıştay 
ve yönetim kongrelerine katılımları ve lisansüstü eğitim almaları sağlanarak artırılmalıdır. 

 Takım çalışmalarında üyelerin rol dağılımı doğru yapılmalı, yöneticiler okulda demokratik 
yönetim tarzı uygulamalıdır. 

 Kaytarmaya neden olan bireysel sebeplerin önlenmesi ve öğretmenlerin takım 
oyuncularına dönüştürülebilmesi için bilgi ve becerilerini artırıcı seminer, çalıştay vb. 
etkinlikler, birbirlerini tanımalarını sağlayıcı gezi, yemek gibi sosyal faaliyetler 
düzenlenerek, işlerini severek işlerinden tatmin olmaları, kendilerini okula adamaları ve 
motivasyonlarının artırılması sağlanmalıdır. 

 Takım çalışmalarında, okul yöneticileri tarafından kaytarma davranışının takım üyelerine 
ve takım yöneticisine olan olumsuz etkileri dikkate alınmalı ve yaşanabilecek bu 
olumsuzluklar öğretmenlerle paylaşılmalıdır.  

 Kaytarmanın önlenmesi ve takım çalışmalarında başarıya ulaşılması için liderlik vasıfları 
olan yönetim alanında uzmanlık gücüne sahip, yönetim kuram ve süreçlerini bilen, takım 
çalışmalarını önemseyen kişiler liyakat esas alınarak yönetici olarak göreve getirilmelidir. 

 Kaytarmanın önlenebilmesi için takım çalışmaları denetlenerek, öğretmenlerden de geri 
dönütler alınarak özdenetim mekanizması çalıştırılabilir.  
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 Kaytarmanın önlenmesi için adaletli bir ödül sistemi kurulmalı ve öğretmenlerin 
ulaşacakları ödülü bilmeleri sağlanmalıdır. 

 Takım başarısı sosyal platformlarda duyurularak öğretmenler onure edilmelidir. 

 Takım çalışmalarında kaytarmanın önlenmesi için yapılacak çalışmanın gerekliliği 
öğretmenlere anlatılmalıdır.  
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Öğretmen Adaylarının Kişisel ve Mesleki Öz-Yeterlik 

Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Neslin İhtiyaroğlu 1 76, Öznur Tulunay Ateş277 

 

Öğretmen Adaylarının Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algılarının 
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi 

 

Öz 

Bu çalışma öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz-yetkinlik algılarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları üzerindeki yordayıcı rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amacı 

gerçekleştirmeye yönelik 2018-2019 akademik yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 311 öğretmen 

adayına Öğretmen Adaylarına yönelik Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Algı Ölçeği ve 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

verilerin analizinde aritmetik ortalama, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Korelasyon analizi ile öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algıları ve 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki; regresyon analizi ile de öğretmen 

adaylarının kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algılarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

üzerindeki yordayıcı rolü tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama sonuçlarına göre, kişisel ve 

mesleki yetkinlik algısında bağımsız çalışabilme-sorumluluk alabilme değişkeni en yüksek 

ortalamaya sahip değişkendir. Korelasyon analizi sonuçları en yüksek ilişkilerin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum ile bağımsız çalışabilme-sorumluluk alabilme yetkinliği ve iletişim-

sosyal yetkinliği arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Regrasyon analizi sonuçlarına göre ise 

bağımsız çalışabilme-sorumluluk alabilme yetkinliği ve iletişim-sosyal yetkinliği öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumun anlamlı birer yordayıcısıdır. Ayrıca kişisel ve mesleki yetkinlik 

algısı toplam puanı öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordamaktadır.  Araştırmanın 

sonunda elde edilen bulgulardan hareketle öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz- yetkinlik 

algılarına ilişkin önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kişisel Yetkinlik, Mesleki Yetkinlik, öğretmenlik Mesleğine 

Yönelik Tutum, Öğretmen Adayları 

Abstract 

This study aims to determine the predictive role of pre-service teachers' personal and 

professional competencies perception on their attitudes towards teaching profession. In order to 

achieve this aim, Personal and Professional Competencies Perception Scale for Prospective 

Teachers and Attitude Scale for Teaching Profession were applied to 311 pre-service teachers 

educated at Kırıkkale University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year, selected 

by convenience sampling.  Arithmetic mean, correlation and regression analysis were used in 

the analysis of the obtained data. Correlation analysis revealed the relationship between personal 

and professional competencies perception of teachers and their attitudes towards teaching 

profession; the regression analysis revealed that predictive role of pre-service teachers' personal 

and professional competencies perception on their attitudes towards teaching profession. 

According to the arithmetic mean results, in the perception of personal and professional 

competence, Ability to Work Independently and Take Responsibility is the variable with the 
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highest average. Correlation analysis results show that the highest relationships are between 

Work Independently and Take Responsibility and Attitude Toward Teaching Profession; 

Communication and Social Competence and Attitude Toward Teaching Profession. According 

to the results of regression analysis, the ability to work independently and take responsibility 

and communication and social competence are significant predictors of the attitude towards 

teaching profession. In addition, the total score of Personal and Professional Competence 

Perception predicts the attitude towards teaching profession. Based on the findings obtained at 

the end of the study, suggestions were given regarding the personal and professional 

competencies perceptions of pre-service teachers. 

Key Words: Personal Competence, Professional Competence, Attitude Towards 

Teaching Profession, Prospective Teachers 

Giriş 

Bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışları, birçok farklı değişkenin etkisi 

altındadır. Bu değişkenlerin oluşturduğu etkiye bağlı olarak bireylerde olumlu ya da olumsuz 

değişimler yaşanmakta ve bireyin kendini ve dış dünyayı algılayış biçimi şekillenmektedir. Bu 

şekillenmenin sonucunda birey kendine ve dış dünyaya ilişkin yargılar oluşturmakta ve görüşler 

geliştirmektedir. Bireylerin kendilerine yönelik oluşturduğu bu yargı ve görüşler, öz-yetkinlik 

algısıyla yakından ilişkilidir. 

Öz-yetkinlik algısı, bireylerin becerilerini kullanarak gerçekleştirdiği faaliyetlere 

yönelik kişisel yetkinlik algılarıdır. Bireyin ortaya çıkan durumlarla baş edebilmesi, belli 

durumlarda yeteneklerini ortaya koyabilmesi ve kapasitesine yönelik yargıları öz-yetkinlik 

algısının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Bandura, 1986). Öz-yetkinlik algısı yüksek olan 

bireylerin hedeflerine ulaşma, hedeflerine yönelik davranışları sürdürme ve becerini en etkili 

şekilde ortaya koyma düzeyleri daha yüksektir (Demirel, 2013).  Öz-yetkinlik algısı düşük olan 

bireyler ise gerekli becerilere ve bu becerilere yönelik bilişlere sahip olsalar bile, hedeflere 

yönelik durumları etkili bir şekilde yönetemezler ve herhangi bir olumsuzluk yaşandığında 

kolayca geri çekilme davranışı sergilerler. Diğer bir değişle birey amaca ulaşacağına inanmazsa, 

ortaya çıkan engelleri aşacağına yönelik motivasyonu oldukça düşük olur ve bu da bireylerin 

öz-yetkinlik algılarını olumsuz etkiler (Bandura, 1991). Ayrıca düşük öz-yetkinlik algısına sahip 

bireyler, zor görevleri kişisel yetersizlik algılarından dolayı tehdit olarak görürler, bu bireylerin 

amaca yönelik davranış sergileme düzeyleri oldukça düşüktür, buna karışık kaygı ve depresyon 

düzeyleri oldukça yüksektir (Bandura, 1983). 

Öz-yetkinlik algısının yüksek olması bireylerin hem kişisel hem de mesleki yaşamlarına 

katkı sağlamaktadır. Özellikle eğitim-öğretim sürecinde öz-yetkinlik düzeyi yüksek 

öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin öz-yetkinlik algıları, sınıf yönetiminden 

derste kullandıkları ilke ve yöntemlere, ölçme ve değerlendirmeden iletişim süreçlerine kadar 

birçok alanda etkisini göstermektedir (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Bu etki olumlu bir 

özellik kazandığında ise öğrenci kazanımlarının üst düzeyde gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

Bu nedenle öğretmenlere hizmet öncesi eğitim süreçlerinde yüksek düzeyli öz-yetkinlik 

algısının kazandırılması büyük önem taşımaktadır.  

Öğretmen adaylarının öz-yetkinlik algısı, öğretmenlik mesleğindeki diğer birçok 

değişkenle yakından ilişkilidir. Özellikle öz-yetkinlik algısının, öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını da şekillendirebileceği düşünülmektedir. Yapılan 

araştırmalar da öğretmen adaylarının öz yetkinlik algıları ile öğretmenlik mesleğe yönelik 

tutumları arasında (Bahadır & Tunçer, 2017; Çetinkaya, 2007; Demir Yıldız & Yıldız, 2018; 

Nakip & Özcan, 2016) değişen düzeylerde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  

Tutum, bireylerin diğer bireylere, nesnelere ya da olaylara yönelik duygu, düşünce ve 

davranışlarını şekillendiren olumlu ya da olumsuz değerleme eğilimleridir. Daha geniş 

kapsamda tanımlamak gerekirse tutum psikolojik değerlendirme sürecidir. Diğer bireylere,  

nesnelere ya da olaylara tepki verme sürecini de kapsar. Tutumlar bireyleri güdüleme gücüne 

sahiptir. Bireylerin tutumları doğrudan gözlemlenemez, bireyin davranışlarından yola çıkarak 
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bireylerin tutumlarına yönelik çıkarımlarda bulunulabilir (Kağıtçıbaşı, 1999). Ayrıca bireyler 

aynı uyaranlar karşısında farklı tutumlara sahip olabilir. Bunun nedeni bireylerin çocukluk 

yaşantılarıyla, iletişim araçlarıyla, anne-baba-arkadaş ve diğer bireylerle etkileşimi sonucunda 

şekillenen yaşam deneyimlerinin, birbirlerinden farklı olmasıdır (Robbins, 1994). Yani 

bireylerin dış dünya ile etkileşimi tutumlarının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Yaşamsal deneyimlerin tutumları şekillendirmesinden yola çıkarak, öğretmenlere 

öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlayacak deneyimler yaşatmak 

oldukça önemlidir. Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma sahip öğretmenler, 

mesleklerine ilgi duyarlar ve kendilerini geliştirmek için çaba sarf ederler, çocukları severler ve 

çocuklar için eğitim-öğretimin öneminin farkındadırlar. Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu 

tutum sayesinde ortay çıkan bu davranışlar, sınıf ortamında öğrenmenin kolaylaşmasını sağlar. 

Olumlu tutum sonucunda ortaya çıkan bu davranışlardan yoksun olan öğretmenleri ise başarının 

düşmesine neden olur (Semerci & Semerci, 2004). Bu nedenle hizmet öncesi eğitimde öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlar kazanmasını sağlayan süreçlere yer 

verilmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarının öz- yetkinlik algısının yüksek olması hedef 

koyma, hedefe yönelik davranış sergileme ve sonuca varma süreçlerine katkı sağladığından 

öğretmenlerin olumlu tutumlar kazanması da destekleyeceği düşünülmektedir. Böylece olumlu 

tutumların bir sonucu olarak öğrencilerin de hedeflenen kazanımlara üst düzeyde ulaşması 

beklenmektedir. Bu bağlamda bu çalışma öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz-yetkinlik 

algılarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerindeki yordayıcı rolünü belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu sorulara cevap aranmıştır: 

1.Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz-yetkinlik algılarının düzeyi nedir? 

2.Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının düzeyi nedir? 

3.Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algıları ile öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Kişisel ve mesleki öz- yetkinlik alt boyutları, öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının anlamlı birer yordayıcısı mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, iki ve daha çok değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını veya 

derecesini belirlemeyi amaçlayan (Karasar, 2003) ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni, 2018-2019 Akademik yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören 2447 öğretmen adayından; araştırmanın örneklemi ise 

uygun örnekleme yoluyla seçilen 311 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına yönelik iki 

ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar; Öğretmen Adaylarına yönelik Kişisel ve Mesleki 

Yetkinlikler Algı Ölçeği (Kazu & Demiralp, 2017)  ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum Ölçeğidir (Tanrıöğen, 1997).  

Öğretmen adaylarına yönelik Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Algı Ölçeği, Bağımsız 

Çalışabilme-Sorumluluk Alabilme Yetkinliği, Alana Özgü Yetkinliği, Öğrenme 

Yetkinliği ve İletişim-Sosyal Yetkinliği olmak üzere 4 boyuttan ve 18 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde Cronbach Alpha değeri Bağımsız Çalışabilme-

Sorumluluk Alabilme Yetkinliği için a=.81, Alana Özgü Yetkinliği için a=.85, Öğrenme 

Yetkinliği için a=.86 ve İletişim-Sosyal Yetkinliği için a=.74 bulunmuştur. Ölçeğin 

geneli için bu değer a=.91 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha 
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değerinin Bağımsız Çalışabilme-Sorumluluk Alabilme Yetkinliği için a=.79, Alana 

Özgü Yetkinliği için a=.84, Öğrenme Yetkinliği için a=.81 ve İletişim-Sosyal Yetkinliği 

için a=.77, ölçeğin geneli için a=.88 olduğu saptanmıştır. Bu değerler ise ölçeğin 

güvenilir olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir.  

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, tek boyuttan ve 52 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde Cronbach Alpha değeri tüm ölçek için için 

a=.94’dür. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha değeri tüm ölçek için a=.95 bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, aritmetik ortalama ile öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz- 

yetkinlik algılarının ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının düzeyleri, korelasyon 

analizi ile kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasındaki ilişkiler, regrasyon analizi ile kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algılarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını yordayıcı rolü ortaya konmuştur. 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma soruları kapsamında kişisel ve mesleki yetkinlik algısı alt 

boyutlarına ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin ortalama ve standart sapma 

değerlerine; kişisel ve mesleki yetkinlik algısı alt boyutları ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlar arasındaki ilişkilere ve kişisel ve mesleki yetkinlik algısı alt boyutlarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları yordamasına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de 

değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri şu şekildedir: 

 

Tablo 1 

 Değişkenlere Yönelik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 
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Bağımsız Çalışabilme-Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 
(BÇSAY) 

309 4.01 .69 

Alana Özgü Yetkinliği (AÖY) 309 3.63 .76 

Öğrenme Yetkinliği (ÖY) 309 3.83 .69 

İletişim-Sosyal Yetkinliği (İSY) 309 3.34 .91 

 Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum (ÖMYT) 309 3.78 .61 

  

Tablo 1 incelendiğinde kişisel ve mesleki yetkinlik algısında Bağımsız Çalışabilme-

Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (Χ=4.01) alt boyutunun en yüksek ortalamaya sahip değişken 

olduğu görülmektedir. Bu değişkenin ortalamasını sırasıyla Öğrenme Yetkinliği (Χ=3.83), 

Alana Özgü Yetkinliği (Χ=3.63) ve İletişim-Sosyal Yetkinliği (Χ=3.34) takip etmektedir. 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum boyutunun ortalaması Χ=3.78’dir. Tablo 2’de 

değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon analizi sonuçları verilmiştir: 

 

Tablo 2 

 Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısı ile  Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkiler. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1.BÇSAY 1     
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2.AÖY .54** 1    

3.ÖY .51** .57** 1   

4.İSY .23** .29** .32** 1  

5.ÖMYT .32** .17** .19** .36** 1 

** p < .01 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek ilişkilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ile 

Bağımsız Çalışabilme-Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (r=.32; p<.01) ve İletişim-Sosyal 

Yetkinliği (r=.36; p<.01) arasında olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareketle değişkenler 

arasında orta düzeyli bir ilişki olduğu (Cohen, 1988 s. 79-81) söylenebilir. Ayrıca Öğretmenlik 

Mesleğine Yönelik Tutum ile Öğrenme Yetkinliği (r=.19; p<.01)  ve Alana Özgü Yetkinliği 

(r=.17; p<.01) arasında zayıf düzeyli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tablo 3’te kişisel ve mesleki 

yetkinlik algısı alt boyutlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordamasına ilişkin 

regresyon analizi sonuçları verilmiştir: 

 

Tablo 3 

 Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısı Alt Boyutlarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordamasına 
İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B SE β t p 

Sabit 2.80 .23  12.13 .00 

Bağımsız Çalışabilme-Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  .19 .06 .22 3.19 .02 

Alana Özgü Yetkinliği  .02 .06 .03 .34 .73 

Öğrenme Yetkinliği  .09 .06 .10 1.40 .16 

İletişim-Sosyal Yetkinliği  .15 .04 .19 2.93 .03 

R = .28          R2 = .18 

F = 6.64       p<.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde bağımsız çalışabilme-sorumluluk alabilme yetkinliği, alana 

özgü yetkinliği, öğrenme yetkinliği ve iletişim-sosyal yetkinliği birlikte, öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumla düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vermektedir (R =.28; R2 =.18; p<.05). Adı 

geçen dört değişken birlikte öğretmenlik mesleğine yönelik tutum toplam varyansın % 18’ini 

açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutum üzerindeki önem sırası; bağımsız çalışabilme-sorumluluk 

alabilme yetkinliği, iletişim-sosyal yetkinliği, öğrenme yetkinliği ve alana özgü yetkinliğidir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise bağımsız 

çalışabilme-sorumluluk alabilme yetkinliği ve iletişim-sosyal yetkinliği öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumun anlamlı birer yordayıcısı olduğu görülmektedir. Alana özgü yetkinliği ve 

öğrenme yetkinliği öğretmenlik mesleğine yönelik tutum üzerinde önemli bir etkiye sahip 

değildir. Tablo 4’te Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısı Toplam Puanının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiştir: 

 

Tablo 4 

 Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordamasına İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları. 

Değişkenler B SE β t p 
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Sabit 3.00 .20  15.14 .00 

Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısı Toplam .19 .05 .20 3.58 .00 

R = .26         R2 = .11 

F = 12.78     p<.01 

 

Tablo 4 incelendiğinde kişisel ve mesleki yetkinlik algısı toplam puanı öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R =.26; R2 =.11; 

p<.01). Kişisel ve mesleki yetkinlik algısı toplam puanı öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

toplam varyansın % 11’ini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi 

sonuçları incelendiğinde ise, Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algısı Toplam puanı öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir.  

 

Tartışma 

Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki öz- yetkinlik algılarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları üzerindeki yordayıcı rolünü belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada en yüksek 

ortalamaya sahip değişken kişisel ve mesleki yetkinlik algısında bağımsız çalışabilme-

sorumluluk alabilme yetkinliği alt boyutudur. Bu durumda öğrencilerin çalışmalarda güçlü 

yönlerini kullandığı, eksik yönlerini tamamladığı, bağımsız çalışma ve yöntem belirleme 

konusunda yetkin olduğu söylenebilir. Bu durum, öğrencilerin akademik alandaki çalışma 

farkındalıklarının yüksek olması şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları, “katılıyorum” düzeyindedir. Bu durumda öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğinde kilit rol oynayan olumlu tutumları kazandığı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 

görev, sorumluluk ve rolleri iyi bir şekilde üstlenebileceği söylenebilir.  

Araştırmada en yüksek ilişkiler öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile iletişim-sosyal 

yetkinlik ve bağımsız çalışma-sorumluluk alma yetkinliği arasındadır. Bu değişkenler arasında 

da orta düzeyde pozitif bir ilişki mevcuttur. Yapılan diğer bir araştırmada da öz- yetkinlik ve 

mesleki tutum (Nakip & Özcan, 2016 ) arasında orta düzeyli bir ilişki olduğu doğrulanmıştır.  

Demir Yıldız ve Yıldız (2018) tarafından yapılan araştırma, öz- yetkinlik ve mesleki tutum 

arasında pozitif biri ilişki olduğunu doğrulamakla birlikte, bu ilişki yüksek düzeyde ortaya 

çıkmıştır. Ortay çıkan bu farklılaşma, Demir Yıldız ve Yıldız (2018) tarafından yapılan 

araştırmanın örneklem grubunun tüm eğitim fakültesi öğrencilerini değil de sadece müzik 

öğretmeni adaylarını kapsaması kaynaklı olabilir.  

Mesleki ve kişisel öz-yetkinlik alt boyutlarının mesleki tutumu yordamasına yönelik 

regresyon analizi sonuçları incelendiğinde bağımsız çalışma-sorumluluk alma yetkinliği ve 

iletişim-sosyal yetkinlik alt boyutlarının mesleki tutumun anlamlı birer yordayıcısı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  Öğrencilerin akademik alandaki çalışma farkındalıklarının yüksek 

olması yani çalışmalarda güçlü yönlerini kullanması, eksik yönlerini tamamlaması, bağımsız 

çalışma ve yöntem belirleme konusunda yetkin olması öğretmenlik mesleğine yönelik tutumuna 

katkı sağladığı söylenebilir.  Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinliklere katılması, farklı kültürleri 

tanıması ve farklı dillere yönelik becerilerinin olması, yani daha üst düzey duyuşsal 

farkındalığının olması öğretmenlik mesleğine yönelik tutumuna katkı sağladığı söylenebilir. 

Toplam puan incelediğinde ise öğretmen adaylarının öz-yetkinlik algısı, öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumu yordamaktadır. Bu durum öğretmen adaylarının yüksek düzeyli öz-yetkinlik 

algısına sahip olduğunda öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutum geliştireceği şeklinde 

açıklanabilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bağımsız çalışma-sorumluluk alma yetkinliği ve iletişim-sosyal yetkinliğin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumu yordaması nedeniyle 
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 Öğretmen adaylarına sorumluluk duygusunu aşılayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almalarının desteklenmesi 

 Üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik farkındalık programlarının 
hazırlanması 

 İletişimin belli derslerin kapsamında olmasının dışında, tek başına seçmeli ders olarak 
programda yer alması 

 Öğretmen adaylarının sosyal yönlerini güçlendirecek öğretim elemanlarıyla ve yönetimle 
ilişkilerini destekleyecek sosyal faaliyetlerin fakülte bünyesinde gerçekleştirilmesi 
önerilebilir.  

Kişisel ve mesleki öz-yetkinlik algısı toplam puanının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumu yordaması nedeniyle 

 Öğretmen adaylarının olumlu davranışlarının vurgulanması, 

 Öğretmen adaylarına uygun davranışlar sergilediğinde pekiştireçler verilmesi, 

 Öğretmen adaylarının öğretmen elemanları tarafından cesaretlendirilmesi, 

 Sınıf ortamında olumsuz karşılaştırmalardan kaçınılması önerilebilir.  

Ayrıca, öğretmen adaylarının bireysel özelliklerinin de öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarıyla ilişkili olacağı düşünüldüğünden kişilik tipleri ve mesleki tutum arasındaki ilişki 

incelenebilir. Böylece mesleki tutumu yordayan değişkenler daha kapsamlı bir açıdan ele 

alınmış olur. 
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Okul Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin 

Yeterliklerinin İncelenmesi 

Gülten Türkan Gürer1 78, Temel Çalık179 

  

 

Okul Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Yeterliklerinin 
İncelenmesi 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin ders denetimi yeterliklerine ilişkin 

branş öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Durum çalışması deseninde 

kurgulanan bu nitel araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Balıkesir 

ili Edremit ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan 13 branş öğretmeni oluşturmaktadır. 

Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi 

tekniği olarak betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları okul 

müdürleri tarafından gerçekleştirilen ders denetimi uygulamasında sorunların yaşandığını 

göstermektedir. Katılımcılar, karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının denetleyicinin 

özelliklerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler okul müdürlerinin 

denetim bilgisi ve öğretmenlerin branşına ilişkin alan bilgisi yönüyle eksikliklerin olduğunu 

düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin denetim sonrasında mesleki yeterliklerindeki 

eksiklikleri geliştirmelerine ilişkin okul müdürlerinden beklenilen yardımı alamadıkları, okul 

müdürü tarafından gerçekleştirilen ders denetiminin okuldaki eğitim işgörenlerinin arasındaki 

ilişkileri de olumsuz yönde etkilediği ve tüm bu durumların okul kültürüne olumsuz şekilde 

yansıdığı ulaşılan diğer araştırma sonuçları arasındadır. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla 

ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Okul müdürleri, ders denetimi, branş öğretmenleri. 

 

Abstract 

 The aim of this research was to evaluate the principals' supervisory competence 

based on the opinions of the branch teachers. The study group of this qualitative research, which 

was designed in case study design, consists of 13 branch teachers working in public secondary 

schools in Edremit district of Balıkesir in 2018-2019 academic year. Maximum variation 

sampling method was used to determine the participants. The semi-structured interview form 

prepared by the researchers was used. The data were analysed through descriptive and content 

analyses as two of data analyses techniques used in qualitative studies. The results of the 

research show that there are problems in the application of course supervision by school 

principals. The participants stated that a significant portion of the problems were caused by the 

characteristics of the supervisor. However, the teachers stated that the school principals think 

that there are deficiencies in terms of audit information and field knowledge about teachers' 

branch. Among the other research results, it was found that teachers did not get the expected 

help from the school principals to improve the deficiencies in their professional competencies 

after the audit, and that the supervision of the lessons carried out by the school principal 
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negatively affected the relations between the education employees at the school and all these 

situations had negative effects on the school culture. Results of the study were discussed in line 

with the related literature and some suggestions were made. 

Keywords: School principals, course supervision, branch teachers.  

 

Giriş 

Türk Eğitim Sistemi’nde denetim uygulamaları ile ilgili araştırmalara son yıllarda sıkça 

rastlanmaktadır. Bu araştırmalara pek çok örnek verilebilir (Ateş, 2007; Burgaz, 1995; 

Büyükışık, 1989; Erol, 2010; Sarıyar, 1997). Denetime ilişkin olarak; denetim rollerindeki 

yetersizlikler (Burgaz, 1995); denetim yeterlikleri (Özer, 2006); denetmen davranışları 

(Akyıldız, 2007); denetim ve örgüt iklimi ilişkisi (Kılıç, 2013); denetim ve mesleki gelişim 

ilişkisi (Karabay, 2014); denetim uygulamaları (Kaya, 2013; Bayar, 2017),  ders denetimi 

(Akyol, 2013; Demir, 2009; Dönmez & Demirtaş, 2018; Erdem & Eroğlu, 2012; Ergen & 

Eşiyok, 2017; Göktaş, 2008; Parlak, 2015; Şahin, 2005; Yağmur, 2018; Yıldırım, 2007) 

konularında araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Eğitim kurumunun belirlenmiş hedeflere ne 

derece ulaştığı ve bu hedefler doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesi, eksiklerin 

tespit edilip düzeltilmesi ve hataların yenilenmesinin engellenip sağlıklı bir işleyişin 

gerçekleşmesi denetim ile mümkündür (Aydın, 2014, s. 1). Denetim, örgütsel yaşamı izleme, 

değerlendirme ve geliştirme yönleri ile örgütsel etkililik açısından vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir (Aküzüm, 2012). Denetim sonucunda elde edilen bilgilerden hareketle; örgüt 

amaçlarının daha iyi gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, eksikliklerin 

belirlenmesi ve hataların tekrar edilmemesi için sağlıklı bir işleyişin gerçekleştirilmesi 

sağlanmaktadır (Aydın, 2014, s. 1). 

İlgili alanyazın incelendiğinde öğrenme-öğretme etkinliklerinde etkililiğin ve 

verimliliğin sağlanması açısından önemli bir konuma sahip olduğu düşünülen denetimin 

(Memduhoğlu & Zengin, 2012), eğitim-öğretim süreci ve eğitim işgörenlerine olumlu yönde 

sağladığı katkılara ilişkin araştırma sonuçlarına (Yağmur, 2018; Yeşil & Kış, 2015) 

ulaşılmasının yanı sıra denetimin, eğitim işgörenlerin mesleki gelişimlerine yeterli katkıda 

bulunamadığı (İnal, 2008); denetim görevini yerine getiren denetçilerin objektif 

davranamamalarının olumsuz olarak değerlendirildiği (Altun, Şanlı & Tan, 2015; Buran, 2018; 

Dönmez & Demirtaş, 2018); öğretmenlere yeterli düzeyde mesleki rehberlikte bulunulamadığı 

(Aslanargun & Göksoy, 2013; Mermer, 2012); öğretmenlerin denetime karşı olumsuz tutum 

içinde oldukları (Aslanargun & Tarku, 2014) ve denetmen yeterlilikleri konusunda 

olumsuzlukların yaşandığı (Altun vd., 2015; Altunay, Arlı, Öz & Yalçınkaya, 2013; Beycioğlu 

& Dönmez, 2009) sonuçlarına da ulaşılmıştır. Yöneticiler görevlerini yerine getirirlerken belirli 

yeterliklere sahip olmalıdırlar (Ada & Baysal, 2012). Yöneticillik görevlerini de kapsayan bu 

yeterlikler; yönetim süreçleri, kişisel özellikler, eğitime ilişkin değerlere sahip olma, programa 

ilişkin bilgi sahibi olma başlıkları altında incelenmektedir. Başlıklar bütün olarak ele alındığında 

yöneticilerin sahip olması gereken yeterliklerin insan ilişkileri; yönetim, denetim, eğitim, okul 

kavramlarını anlayıp bu kavramları yorumlama; karar verme gibi konularda yetenek sahibi 

olma; değerler konusunda liderlik edebilme; çevereyi tanıma konusunda yetenek sahibi olma; 

yeniliklere açık olma ve eğitimin çağın gerekleri doğrultusunda uyum sağlayabilmesine 

yardımcı olma konuları ile ilgili olduğuna dikkat çekilmektedir (Aydın, 2018). Tüm bu durumlar 

bir bütün olarak değerlendirildiğinde, okul yöneticilerinin sahip oldukları yeterliklerin eğitim-

öğretim süreci içindeki yerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve süreç açısından yeterli çıkarımların 

sunulabilmesi için yöneticilerin mesleki yeterliklerine ilişkin farklı araştırma yöntemleri de 

kullanılarak daha fazla incelenme yapılması gerekmektedir. 

24 Mayıs 2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliğinin 9. bölümünde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkilerinden 

bahsedilmektedir. Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan 70. madde gereğince; okulların 

denetiminin üç yılda bir periyodik olarak yapılmasının esas alındığı belirtilmiştir. 17 Nisan 2015 
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tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesi gereğince; eğitim kurumlarında görev yapan ve 

adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin performansları her ders yılı sonunda eğitim 

kurumunun müdürü tarafından değerlendirileceği ortaya konulmuştur. Bu yönetmelikle birlikte 

öğretmenlerin performanslarının değerlendirmesi görevi okul yöneticilerine verilmiştir. Aynı 

yönetmelikte öğretmen performansını değerlendirilmesinin 50 kriterden oluşan form üzerinden 

yapılacağı da belirtilmiştir. Yönetmeliğin 65. maddesinde,  2015-2016 eğitim-öğretim yılından 

itibaren yönetmeliğin yürürlüğe gireceği de açıklanmıştır. İlgili alanyazın incelendiğinde 

özellikle öğretmenlerin ders denetimi görev ve sorumluluğunun okul yöneticilerine bırakılması 

ile birlikte; okul yöneticilerinin ders denetimini gerçekleştirmeleri konusundaki araştırmaların 

çeşitli değişkenlerle ilişkilendirilerek incelenmeye başlandığı görülmektedir. Bu araştırmalara 

örnekler verilebilir (Alagöz, 2016; Buran, 2018; Gürer, 2017; Yeşil, 2018). Bununla birlikte, 

Türkiye’de okul yöneticilerinin ders denetim faaliyetlerine ilişkin bazı çalışmalar olmasına 

karşın, bu konuda okul yöneticilerinin farklı branşlardaki öğretmenlerin performanslarını 

değerlendirdikleri ders denetimlerine ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. Okul müdürlerinin ders denetimi yeterliklerine ilişkin branş öğretmenlerinin 

görüşlerinin ortaya konulduğu bu araştırmada okul müdürlerinin denetimsel yeterliklerinin 

öğretmenlerin performansını değerlendirmedeki niteliğinin belirlenmesi ve araştırmadan elde 

edilecek bulguların denetim etkinliklerine ilişkin var olan uygulamalarda yapılabilecek 

değişikliklere, düzenlemelere ve yeniliklere yol göstermesi araştırmanın önemini 

oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin ders denetimi yeterliklerine ilişkin 

branş öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki alt sorulara cevap aranmıştır: 

• Okul müdürlerinin ders denetimi yeterlikleri hakkında branş öğretmenlerinin 

görüşleri nelerdir? 

• Ders denetimi sürecinde branş öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

• Okul müdürlerinin etkili bir denetim gerçekleştirebilmeleri için branş 

öğretmenlerinin önerileri nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bir duruma ilişkin etkenlerin bütüncül 

bir yaklaşım çerçevesinde araştırılıp ilgili durumu nasıl etkilediği ve bu durumdan nasıl 

etkilendiği konusuna odaklanılması durum çalışması ile ortaya konulmaktadır (Yıldırım & 

Şimşek, 2011, s. 77). Durum çalışmasının amacı, bir olayı meydana getiren detayların 

tanımlanmasını ve olaya dair olasılıkların açıklamalarını geliştirip değerlerlendirilmesidir (Gall, 

Borg & Gall, 1996’dan aktaran Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 

2010, s. 273). Çalışmada nitel araştırma yönteminden durum çalışması deseninin tercih 

edilmesinin nedeni; mevcut ders denetimine ilişkin okul müdürlerinin yeterliklerinin denetim 

geçiren branş öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesidir. 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Edremit 

ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 13 branş öğretmeninden oluşmaktadır. Farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin 

görüşlerinin yer aldığı bu araştırmada okul müdürlerinin ders denetimi etkinlikleri sürecindeki 

sahip oldukları yeterliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturan branş öğretmenlerinin 4’ünün erkek, 9’unun kadın; 5 branş öğretmenin 30-40 yaş 

aralığında, 8 branş öğretmeni 41-50  yaş aralığında; öğretmenlerden 2’sinin 1-10 yıl arasında, 

6’sının 11-20 yıl arasında ve 5’inin 21-30 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 3 öğretmenin Fen Bilimleri, 3 öğretmenin 
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İngilizce, 2 öğretmenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2 öğretmenin Rehber ve diğerleri ise 

Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe branşlarındandır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, branş öğretmenlerinin, okul müdürleri tarafından gerçekleştirilen ders 

denetimine ilişkin görüşlerini belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme, durum çalışmalarında kullanılan başlıca veri 

toplama yöntemlerinden biridir (Yıldırım & Şimşek, 2011).  Yarı yapılandırılmış görüşme 

formları, görüşülen kişinin kendini ifade etmesini sağlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2010). 

Görüşme formunun hazırlanma sürecinde; yerli ve yabancı alanyazın taranmış ve alandaki 

akademisyenler ile görüşmelere dayalı olarak soru formu oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme 

formu, uzman görüşüne sunulmuş ve anlam açısından Türkçe alan uzmanından da alınan 

görüşlere göre düzenlenmiştir. Beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hakkında, çalışma grubuna girmeyen bir yönetici ve iki öğretmenin görüşleri alınarak kapsam 

açısından geçerliği sağlanmış beş sorudan oluşan görüşme formuna son hali verilmiştir. Formda 

yer alan soruların anlaşılamaması ya da yanlış anlaşılması durumunda kullanılmak ve yapılan 

açıklamaları ayrıntılı hale getirmek amacıyla sonda tipi sorulara yer verilmiştir. Araştırma 

kapsamında belirlenen öğretmenlerden randevu alınarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi tekniği olarak betimsel analiz ve içerik 

analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinden önce genel bir kavramsal yapı oluşturulmuş ve buna 

uygun kodlamalar yapılmıştır. Verilerin analizi sırasında ortaya çıkan yeni kodlar ise kavramsal 

çerçeveye uygun önceden belirlenmiş kodlar listesine dâhil edilerek genel bir çerçeve içinde 

kodlama süreci tamamlanmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda ele alınan kod ve 

kategoriler çerçevesinde analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın iç geçerliği için katılımcıların 

kendilerini rahat hissetmeleri ve güven ortamı içinde görüşmelerin gerçekleşmelerini 

sağlayacak kadar birlikte zaman geçirilmesine özen gösterilmiş, katılımcı teyidi sağlanmıştır. 

Araştırmanın inandırıcılığını arttırmak için nitel araştırma yöntemi uzmanı tarafından yapılan 

araştırman çeşitli boyutları ile incelenmiş ve alınan geri bildirimlerle çalışmaya son şekli 

verilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini arttırmak için ayrıntılı bir kavramsal çerçeveye bağlı 

kalınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenerin görüşleri doğrudan 

aktarılırken (Ö) şeklinde bir kısaltma kullanılmış ve kısaltmanın yanına rakamla katılımcılar 

arasındaki sıra belirtilmeye çalışılmıştır. Araştırmada yer alan tema, kategori ve kodlamalar, 

Miles ve Huberman’ ın (1994) formulü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş 

ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır. Nitel araştırmalarda, uzman ile araştırmacı 

değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzerinde olduğu durumlarda Istenilen düzeyde bir 

güvenilirliğin elde edilmiş olacağı varsayılmaktadır. Bu araştırmada da %90 oranında bir 

uzlaşma olduğu belirlenmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada belirlenen sorulara ilişkin görüşmelerden elde edilen bulgular aşağıda 

tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmaya katılan branş öğretmenlerinin okul müdürleri 

tarafından gerçekleştirilen ders denetimi uygulamaları konusundaki yeterliklerine ilişkin branş 

öğretmenlerinin görüşleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. 
Okul Müdürleri Tarafından Gerçekleştirilen Ders Denetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşler. 

Kategoriler Kodlar  n Katılımcılar 

Yönetici 
denetiminin 
olumlu yanları 

Öğretmeni tanıma 3 Ö7, Ö9, Ö10  

Görev ihmalinin engellenmesi 2 Ö4, Ö5 
Denetime ilişkin stresin azalması 1 Ö11  
 
Yöneticinin denetimdeki mesleki yetersizliği 

 
6 

 
Ö1, Ö3, Ö7, Ö8, Ö10, Ö13 
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Yönetici 
denetiminin 
olumsuz yanları 

Etkin denetimin gerçekleştirilememesi 2 Ö4, Ö8 
Değerlendirmenin sadece müdür tarafından 
yapılması 

1 Ö5 

Çalışma grubunda bulunan katılımcılara “Ders denetiminin okul müdürü tarafından 

yapılıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplara 

ilişkin öne çıkan öğretmen görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. Branş öğretmenlerin konuya 

ilişkin görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde;  “yönetici denetiminin olumlu yanları” ve 

“yönetici denetiminin olumsuz yanları” kategorilerine ulaşılmıştır. Yönetici denetiminin olumlu 

yanları kategorisinde, öğretmeni tanıma (n = 3), görev ihmalinin engellenmesi (n = 2) ve 

denetime ilişkin stresin azalması (n = 1) kodları yer alırken; yönetici denetiminin olumsuz 

yanları kategorisinde; yöneticilerin denetimdeki mesleki yetersizliği (n = 6), etkin denetimin 

gerçekleştirilememesi (n = 2), değerlendirmenin sadece müdür tarafından yapılması (n = 1) 

kodları yer almaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde öğretmen görüşlerinin, okul müdürü 

tarafından gerçekleştirilen ders denetiminin olumsuz yanları üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Katılımcılardan Ö2, Ö8 ve Ö11 ise okul müdürünün gerçekleştirdiği ders 

denetimi uygulamalarının, sahip olunan kişisel özellikleri ve okul müdürünün denetim 

sürecindeki tutum ve davranışları ile doğrudan ilişkili olduğunun belirtmeleri dikkat çekicidir. 

Öğretmenlerden Ö2’nin konuya ilişkin düşüncesi aşağıdaki gibidir: 

“Okul yöneticilerinin yeterlikleri iyi ise, iletişimleri kuvvetliyse ve yaptığı işe hâkimse, 

öğretmenine güveniyorsa, denetlemeden ziyade eksikleri görüp rehberlikte bulunma ve iyi 

yanlarımızı takdir edilmesi halinde olumlu bir denetimin olduğu söylenebilirim. Ancak okul 

müdürü özellikle kişisel özellikleri bakımından yetersiz ise o zaman sıkıntı oluyor.” (Ö2). 

 Katılımcıların bu görüşlerinden; ders denetiminin okul müdürü tarafından 

yapılıyor olmasının olumlu ya da olumsuz yanlarının okul müdürlerinin sahip oldukları kişisel 

özellikleri ve denetim sürecindeki sergiledikleri tutum ve davranışları ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Ayrıca ders denetiminin okul müdürü tarafından yapılıyor olmasının 

öğretmenlerin motivasyonunu olumlu yönde etkilediği Ö11’in “Öğretmenler, müfettişlerin ders 

denetiminde daha böyle bir stresli ortama giriyorlardı ama okul müdürleri sürekli gördükleri ya 

da muhatap oldukları insanlar olduğu için okulda onların denetime girmesi bence öğretmenleri 

rahatlattı.” ifadesinden anlaşılmaktadır. Katılımcıların, yöneticilerin ders denetimini 

gerçekleştirmelerini olumlu yaklaştıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise öğretmenlerin 

özellikle okul yöneticilerinin kendilerini tanımlarının ders denetimi süreci için hangi yönüyle 

öğretmenler için olumlu bir durum oluşturduğu konusunda ipucu vermektedir. Öğretmenlerin 

konuya ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 

 “Beni tanımayan birinin denetimi yapmasındansa amirimin beni denetlemesinin daha 

iyi olduğunu düşünüyorum.” (Ö9).  

“Yabancı birinin gelip beni değerlendirmesindense beni bilen birinin değerlendirmesi 

daha iyi.” (Ö10). 

Yönetici denetiminin olumsuz yanları kategorisi altında yer alan kodlardan biri 

“yöneticinin denetimdeki mesleki yetersizliği” kodudur. Bu kod altındaki görüşler 

incelendiğinde okul yöneticilerinin mesleki yeterliklerindeki eksiklerin öğretmenlerin 

performansının değerlendirildiği süreci olumsuz yönde etkilediği anlaşılmaktadır. 

Öğretmenlerden bazılarının konuya ilişkin ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

  “Okul yöneticileri bir kere her konuda yetkin değil o nedenle de 

olumsuz bu.” (Ö1). 

“Yöneticilerin yeterlikleri konusunda sıkıntılar var. Yapmış olmak için denetimi 

yapıyorlar diye düşünüyorum.” (Ö3). 

“Okul müdürünü ders programı ile ilgili de kendi branşları dışında bilgisinin olmaması 

aslında dezavantaj.” (Ö7). 

“Müdürlerin her konuda yetkin olması mümkün değil. Bunların ders denetiminin 

olumsuz yanları olduğunu söyleyebilirim.” (Ö8). 
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  “Yöneticilerin denetim konusunda yeterli olduklarını da 

düşünmüyorum.” (Ö10). 

Aynı kategori altında incelenen bir başka kod ise “etkin denetimin 

gerçekleştirilememesi” kodudur. Bu çerçevede ele alınan “Ders denetiminin gösterişte bir 

denetim olduğunu, gerçek anlamda gerçekleştirilemediği kanaatindeyim. (Ö4)” ve “Denetimin 

keyfi gerçekleştiğini ve bu nedenle de öğretmenlerde müdürlerin kayırıcı davranabilecekleri 

kaygısının hâkim olduğunu düşünüyorum. (Ö8)” görüşleri incelendiğinde denetimin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilmesinde problemler yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. 
Okul Müdürlerinin Branş Öğretmenlerinin Performansını Değerlendirme Yeterlikleri Hakkındaki 
Görüşler. 

Kategoriler Kodlar  n Katılımcılar 

Okul 
müdürlerinin 
denetsel 
yeterlikleri 
 

Alan bilgisi konusundaki eksiklikleri 13 Ö1, Ö2,Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 
Ö10, Ö11, Ö12, Ö13 

Objektif davranamama 10 Ö1, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, 
Ö12, Ö13 

Öğretmenlere mesleki yardımda 
bulunma yetersizliği 

7 Ö1, Ö3, Ö4, Ö7, Ö8, Ö11, Ö12 

Zayıf iletişim becerisi 2 Ö1, Ö6 

Branş öğretmenlerine “Okul müdürlerinin branş öğretmenlerinin performanslarını 

değerlendirmedeki yeterlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen 

cevaplara ilişkin özel ve önemli görülen kısımlar çalışma grubunda yer alan kişilerin kendi 

ifadeleri ile aşağıda özetlenmiştir. Tablo 2’de araştırmaya katılan branş öğretmenlerinin, okul 

müdürlerinin denetsel yeterliklerini; alan bilgisi konusunda eksiklikleri (n = 13), objektif 

davranamama (n = 10), öğretmenlere mesleki yardımda bulunma yetersizliği (n = 7), zayıf 

iletişim becerisi (n = 2) gibi kodlarla açıkladıkları görülmektedir. Katılımcıların görüşleri 

incelendiğinde; öğretmenlerin tamamının okul müdürlerinin öğretmen performansını 

değerlendirmede yetersizlik olduklarını düşündükleri görülmektedir. Tüm branş öğretmenleri, 

okul müdürlerinin özellikle alan bilgisi konusunda kendilerini sağlıklı bir şekilde 

değerlendiremeyecekleri vurgulamaktadır. Özellikle alan bilgisi konusundaki eksikleriyle okul 

müdürlerinin denetim görevlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi dikkat çekici bir 

bulgudur. Branş öğretmenlerinden bazılarının bu konudaki düşünceleri aşağıda belirtilmiştir. 

 “Okul yöneticisinin benim alanımı değerlendirmesi zor. Yönetici, tüm alanlarda yeterli 

olmalı ki denetlesin.” (Ö2). 

“Alanı sosyal bilgiler olan bir okul yöneticisi, fen bilgisi alanındaki bir öğretmenin 

değerlendirmesini nasıl yapabilir ki?” (Ö3). 

“Belli başlı kriterler doğrultusunda denetimi gerçekleştiriyorlar. Ancak söz konusu 

branş olduğunda branşa uygun bir değerlendirme yok.” (Ö4). 

“Öğretmenin derste konuyu hangi yöntemle ne için kullandığını alanından kişiler daha 

iyi değerlendirir. Oysa okul müdürü böyle bir değerlendirmeyi gerçekleştiremeyebilir.” (Ö5). 

“Alan bilgisi yönüyle yeterli değil; çünkü okul yöneticisi ile öğretmenlerin arasında 

branş farklılıkları var.” (Ö6). 

 “Okul müdürlerinin değerlendirmede bulunurken genel özelliklere göre hareket ettiğini 

söyleyebilirim. Yani öğretmenin sınıf yönetimini gözlemleyip değerlendirebiliyorlar. Ancak 

alan bilgisi yönüyle bir okul müdürünün öğretmeni değerlendirmesinin yeterli olduğunu 

düşünmüyorum.”  (Ö9). 

“Okul müdürünün de sonuç itibariyle ortaokullarda kendi branşı var. Kendi branşı 

dışındaki diğer branşlara hâkim olması çok zor. Farklı branşları hangi yeterlikle 

denetleyebilecek okul müdürü bu tartışmalı. Bir müfettiş; örneğin ben Türkçe öğretmeniyim, 

beni denetlemeye ya da İngilizce öğretmenini denetlemeye geliyordu. Bu çok sağlıklı değildi. 

Bu sorun bence hala devam ediyor. Okul müdürlerine bu yetki devredildiği için mecburen onlar 
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da müfettişlerden farklı bir denetim yapamıyor ya da yapmıyor. O yüzden kendisi yeterli 

olmayan birisinin, birilerinin yeterliliğini sorgulaması bence uygun değil.” (Ö11). 

“Yöneticiler de belli bir branşa sahip öğretmenler olduğu için kendi branşından uzak 

olan branşlarda mesleki anlamda yeterli olabileceklerini düşünmüyorum.” (Ö12). 

“Branşı tarih öğretmenliği olan bir okul müdürü İngilizce öğretmeninin ders denetimini 

nasıl gerçekleştirebilir anlayamıyorum. Bir kere derse ait kazanımların neler olduğunu bile 

bilmez. Yapılan ders denetimlerinde sadece öğretmenin sınıf yönetimine, sınıfı nasıl kontrol 

ettiklerine bakılıyor.” (Ö13). 

Tablo 2 incelendiğinde ayrıca branş öğretmenlerinin çoğunluğunun okul müdürlerinin 

değerlendirmede objektif davranamadıkları görüşüne sahip oldukları bulgusuna da ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin “objektif davranamama” kodu altında toplanan görüşlerinden bazıları aşağıda 

belirtilmiştir.  

“Denetleyen ile denetlenenin aynı görüşte olup olmamasının değerlendirmeye etkisi 

olduğunu düşünüyorum.” (Ö1). 

“Öğretmenlerle okul müdürleri arasında yaşanan problemler yöneticinin yapacağı 

değerlendirmeye yansıyabilmektedir.” (Ö6). 

“Denetimin keyfi olduğunu ve kayırmacılık kaygısının öğretmenlerde hâkim olduğunu 

düşünüyorum.” (Ö8). 

“Hem alan bilgisindeki yetersizlikleri sebebiyle hem de okul içindeki gruplaşmalar, 

sendikal aidiyetler yüzünden taraflı olunması genel bir durum. Objektiflik pek mümkün değil.” 

(Ö7).  

“Objektif kriterleri olmayan bir denetim anlayışında objektiflikten bahsetmemiz zor.” 

(Ö8).  

“Okul müdürleri objektif davranamaz; çünkü kişisel ilişkiler devreye girer. Dediğim 

gibi zaten alan bilgileri yönüyle de eksiklikleri mevcut. Ben de onların yerinde olsam ben de 

objektif davranamam.” (Ö9). 

“Bir kere okul müdürü ile öğretmenin daha önceden birbirlerini tanımaları eskiden 

kalma alışkanlıklarla hareket edilmesine ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesine neden 

oluyor. Ön yargılar devreye giriyor. Bu nedenle de objektifliğin gerçekleştirildiğini 

zannetmiyorum.” (Ö10). 

“Bütün okul müdürlerinin objektif davranma konusunda aynı olduğunu 

düşünmüyorum. Çünkü okul müdürünün de oraya otururken acaba objektif kriterlere göre 

oturdu mu bu da tartışılır.” (Ö11). 

“Gönül kırmayayım gibi sebeplerden dolayı bireysel düşünceleri ile hareket edebiliyor. 

İşin içine yakınlık girebiliyor. Dolayısıyla objektif davranılamıyor.” (Ö13). 

Öğretmenlerin “objektif davranamama” kodu içinde incelenen görüşlerinden yola 

çıkıldığında; okul müdürlerinin ders denetimlerini gerçekleştirirken öğretmenleri tanımaları 

sebebiyle objektif davranamama durumunun değerlendirmeye yansıdığını söylenebilir. Tüm 

bunların yanı sıra; Ö3’ün “Değerlendirmede adil davranmak okul müdüründen okul müdürüne 

değişmektedir.” ifadesinden yola çıkılarak da ders denetiminin okul müdürü tarafından 

gerçekleştirilmesinin olumlu ya da olumsuz olmasının sahip olunan kişisel özelliklerle 

ilişkilendirildiği gibi okul müdürlerinin denetim sürecindeki objektif davranma durumununda 

yine okul yöneticisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşüncesine sahip olunduğu görülmektedir. 

Tablo 2’de de belirtildiği gibi okul müdürlerinin değerlendirme sonrasında 

kendilerinden mesleki yeterliklere ilişkin bir yardım alamadıklarını belirten görüşlerin olması 

da dikkat çekicidir. Bu konudaki öğretmen görüşleri incelendiğinde; ders denetimine ilişkin 

mesleki yetersizliği olduğu düşünülen ve objektif davranmada güçlük yaşayan okul 

müdürlerinin branş öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini nasıl geliştirecekleri konusunda 
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kendilerine yardımcı olamadıkları ve bu konuda öneride bulunamadıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerden bazılarının konuya ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 

“Bizlere mesleki yönde bir yardımları yok. Tecrübeyle ilgili aslında bu durum. Örneğin; 

mesleğe yeni başlamış ya da iki yıllık bir öğretmene okul yöneticisinin katkısı olabilir ama 

benim gibi tecrübeli bir öğretmene bu açıdan bir katkısı olacağını düşünmüyorum.” (Ö3). 

 “Mesleki yardım konusunda yeterli değiller. Okul müdürleri de sonuçta profesyonel 

değil.” (Ö11). 

“Branşı olmadığı müddetçe ben ne anlatırsam anlatayım beni bir yere kadar anlayıp 

değerlendirmede bulunmak zorunda kalıyor. Kendi branşı dışında kendini geliştiremeyen bir 

okul müdürü benim gelişimime nasıl katkıda bulunabilir ki?” (Ö13).  

Araştırmaya katılan branş öğretmenlerinin okul müdürü tarafından gerçekleştirilen ders 

denetiminin okul kültürüne olan etkisine ilişkin görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Okul Müdürü Tarafından Gerçekleştirilen Ders Denetiminin Okul Kültürüne Etkisi. 

Kategoriler Kodlar  n Katılımcılar 

Olumlu okul 
kültürü 

Denetim kaygısının azalması 2 Ö7, Ö11 

Olumsuz okul 
kültürü 

Eğitim işgörenleri arasındaki ilişkiler 7 Ö1, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö13 

İşbirliğini engelleme  2 Ö6, Ö13 

Tedirgin bir okul ortamı oluşturma  1 Ö5 

Branş öğretmenlerine “Ders denetiminin yalnızca okul müdürü tarafından yapılması 

okuldaki kültürü nasıl etkiledi?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplara ilişkin özel ve 

önemli görülen kısımlar çalışma grubunda yer alan kişilerin kendi ifadeleri ile aşağıda 

özetlenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde katılımcı görüşlerinin iki ana kategori çerçevesinde 

toplandığı görülmektedir. Olumlu okul kültürü kategorisinde, denetim kaygısının azalması (n = 

2); olumsuz okul kültürü kategorisinde, eğitim işgörenleri arasındaki ilişkiler (n = 7) ifadeleri 

öne çıkan kodlar arasında yer almaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde okul müdürü 

tarafından gerçekleştirilen ders denetimi uygulamasının okul kültürünü çeşitli açılardan 

olumsuz olarak etkilediği görülmektedir. Öğretmenlerden Ö7 ve Ö11’in görüşleri 

incelendiğinde ders denetiminin okul müdürleri tarafından yapılmasının öğretmenlerdeki 

denetim kaygısını azalttığı görülmüştür. Öğretmenlerin konuya ilişkin düşünceleri aşağıdaki 

gibidir.  

“Müfettişlerin gereksiz baskıları, okuldaki huzur ortamını bozan tutumları olumsuz 

yönde etkiliyordu. Okulda huzursuz bir ortam oluşuyor ve müfettişler o ortamın 

olumsuzluğundan etkilenmiyorlardı çünkü gidiyorlardı.” (Ö7). 

“Öğretmenler, açık söyleyeyim geçmişte bir müfettiş korkusu yaşıyordu okullarda. Eski 

denetimlerde baskın olur gibi birden okullara müfettişler geliyordu. Öğretmenler de bazen 

hazırlıksız yakalanabiliyordu.” (Ö11). 

 Öğretmenlerden Ö7 ve Ö11’in yukarıda belirtilen görüşlerinin aksine diğer 

branş öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından gerçekleştirilen ders denetimi konusunda 

kaygılı oldukları görülmektedir. Okul müdürü tarafından gerçekleştirilen ders denetiminin okul 

kültürünü olumsuz yönde etkilediğini belirten öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 “Öğretmenler arası bölünmeler yaşanabiliyor. İşbirliğini engellediğini de 

söyleyebilirim. Durum böyle olunca ben, sonraki çalışmalara katılmak istemiyorum.” (Ö6). 

“Değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurduğumda okul yöneticime benim 

performansımda nereden puan kırdığını, neyi eksik bulduğunu sorduğumda diğer 

öğretmenlerden de belirli bir puan kırıldığı için benden puan kırmak zorunda olduğunu ve o 

nedenle böyle bir puan verdiğini söylemişti. Dolayısıyla böyle bir değerlendirmenin nasıl bir 

olumlu okul kültürü oluşturacağı tartışılır.” (Ö8). 
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“Bir puanlama olduğu için ister istemez öğretmenler arasında bir kıyasa giriliyor. 

Yüksek puan alanlar, kayırmacılıkla suçlanabiliyor. Bizler müfettişlerin değerlendirmesine 

itiraz ederken, bizleri tanıyan kişilerin değerlendirmesinde de aynı sorunları yaşayabiliyoruz. 

Okul müdürünün düşük not vermesi durumunda öğretmen ve yönetici iletişiminin olumsuz 

etkilendiğini söyleyebilirim.” (Ö9). 

 Öğretmenlerin yukarıda belirtilen görüşleri incelendiğinde; okul müdürleri 

tarafından branş öğretmenlerinin ders denetimlerinin gerçekleştirilmesinin, öğretmenler 

arasında ilişkilerin yanı sıra okul müdürü ve öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğine 

dayalı okul içi etkinliklerinin gerçekleştirilmesini de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde; eğitim işgörenleri açısından ders denetimi sorumluluğunun 

sadece okul müdürü tarafından yerine getiriliyor olmasının olumsuz bir okul kültürü 

oluşturmada dikkate değer bir yere sahip olduğu söylenebilir. Katılımcılardan Ö11, okul 

müdürlerinin ders denetimini gerçekleştirmelerinin okul kültürünü olumlu yönde etkilediğini 

söylese de okul kültürünün olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesinin özellikle okul müdürüne 

göre değişim gösterdiğine “Eğer okul müdürü kendi siyasi görüşü ya da kendi görüşünden 

öğretmenlere karşı tutumunu farklı tutarsa, onları korur kollarsa, onlara hak ettikleri değerden 

daha fazlasını verip kendi görüşünden olmayan öğretmenlere karşı tutumları daha olumsuz 

olursa tabii bu okulun içinde bir ikilik yaratacaktır.” ifadesiyle dikkat çekmiştir.  Benzer şekilde, 

katılımcılardan Ö2, Ö3 ve Ö12 de ders denetiminin okul müdürü tarafından yapılmasının okul 

kültürünü olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesinin okul müdürünün kişisel özellikleriyle 

ilişkili olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu görüşlerinden yola çıkıldığında ise 

denetimde belirli bir standardın sağlanamadığı söylenebilir. Konuya ilişkin görüşler aşağıda 

belirtilmiştir. 

“Okul kültürünü olumlu ya da olumsuz yönde etkileme konusunda, okul yöneticisinin 

kişisel becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Okul yöneticisi denetime gerekli hassasiyeti 

göstermediği takdirde denetim sonucu bir yarışa ve yarışıla birlikte bir hırsa dönüşüp olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir.” (Ö2). 

 “Ders denetiminin yalnızca okul müdürü tarafından yapılması meslektaşlar arası 

olumlu bir durum. Ancak ikili ilişkilerin olumsuz olması durumunda kişiselliğin işin içine 

karışması olası bir durum.” (Ö12). 

Araştırmaya katılan branş öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından gerçekleştirilen 

ders denetimi sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. 
Ders Denetim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşler. 

Kategoriler Kodlar  n Katılımcılar 

Denetim 
sürecinde 
yaşanan 
problemler 

Denetleyicinin özellikleri 10 Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, 
Ö13 

Değerlendirme formu 
kriterlerindeki yetersizlikler 

4 Ö1, Ö6, Ö8, Ö10 

Denetim süresi  2 Ö6, Ö8 
Evrak odaklı denetim 2 Ö1, Ö13 
Sorun odaklı denetim 2 Ö8, Ö13 

Branş öğretmenlerine “Ders denetimi süresince hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?” 

temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplara ilişkin özel ve önemli görülen kısımlar çalışma 

grubunda yer alan kişilerin kendi ifadeleri ile aşağıda özetlenmiştir. Tablo 4 incelendiğinde 

katılımcıların karşılaştıkları sorunların; denetleyicinin özellikleri (n = 10), değerlendirme formu 

kriterlerindeki yetersizlikler (n = 4), denetim süresi (n = 2), evrak odaklı denetim (n = 2, sorun 

odaklı denetim (n = 2) ve denetim sürecindeki belirsizlikler (n = 1) şeklinde kodlandığı 

görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde ders denetimi sürecinde katılımcıların 

tamamına yakınının denetleyici özelliklerine ilişkin problemlerle karşılaştığı bulgusuna 

ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin “denetleyici özellikleri” kodu altında yer alan görüşlerinden 

bazıları aşağıdaki gibidir:  
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“Yöneticilerin değerlendirmede objektif davranabilmelerinin önemli olduğunu 

düşünüyorum. Denetim sürecinde sorun yaşanıp yaşanmamasının okul yöneticisiyle ilişkili 

olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerin, değerlendirmede objektif davranabilmeleri konusunda 

zorluk yaşadıklarını düşünüyorum.” (Ö3). 

“Ders denetimi için öğretmeni ders anlatımı sırasında sınıfta gözlemleyen yöneticinin, 

öğretmenin dersi anlatırken sözünü bölmesi, araya girmesi bile öğretmeni öğrencilerin gözünde 

rencide edebiliyor ve öğrencilerin öğretmene karşı tutumlarını değiştirebiliyor sonrasında. 

Öğretmenin bu durumda demoralize olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle yöneticilerin sahip 

oldukları kişisel özellikler konusunda sıkıntı yaşandığını belirtebilirim.” (Ö4). 

“Eğer benim branşıma hâkimse ya da branşıma hâkim, artı değerlendirmenin kriterlerini 

objektif şekilde ortaya koyup da objektif değerlendirebilirse evet ama şu anda dediğim gibi okul 

müdürlerinin objektif olduğuna inanılmıyor; çünkü sonuç itibariyle bunlar herhangi bir hizmet 

içi eğitim alıp ya da yıllarca bu alanla ilgili özel eğitimler alıp bizim başımıza gelmiyorlar. 

Sonuç itibariyle bizim içimizden seçiliyorlar. Kaymakamlık oluruyla bile bir yıllık bir öğretmen 

çok rahat okul müdürü olabildiğine göre bu sistemde bilmiyorum yani bunun objektif 

değerlendirmesi biraz zor.” (Ö11). 

 Öğretmenlerin yukarıda ifade edilen görüşlerine göre ders denetimi sürecinde 

denetleyicinin kişisel özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu mesleki yeterlikleri konusundaki 

eksikliklerinin de öğretmenler için birer problem olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Okul 

müdürlerinin objektif davranamamaları ve değerlendirmelerinde öğretmenler ile olan 

ilişkilerinin yansımasının yanı sıra ders denetiminin gerçekleştiği süreçte öğretim sırasındaki 

tutum ve davranışlarındaki olumsuzların öğretmenlerin değerlendirildikleri ders denetim 

sürecinde karşılaştıkları problemler arasında görüldüğü anlaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 

ayrıca Ö1, Ö6, Ö8 ve Ö10’un “Değerlendirme formu yönüyle de yetersizliklerin olduğunu 

düşünüyorum.” ifadelerinden yola çıkıldığında öğretmenlerin ders denetim süreçlerinde 

değerlendirme formu kriterlerinin öğretmenlerin performanslarını değerlendirmede bir problem 

olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Görüşmeler incelendiğinde katılımcılardan Ö6’nın “Denetim, bilgi verilmeden ve kısa 

süre içinde yapılıyor. Sizin uygun olduğunuz zaman dikkate alınmıyor.” ifadesi ile Ö8’in 

“Periyodik ve belirli bir standart doğrultusunda yapılan bir denetim yok.” ifadesinden, okul 

müdürlerinin ders denetimlerinde denetim süresinin azlığı ve sürecin işleyişine ilişkin sorunların 

yaşandığı görülmektedir. Ö8, denetimde belirli bir standardın sağlanamamasını sadece 

denetimin süresi ile ilişkili olmadığını şu sözleriyle ifade etmektedir:  

“Veliden, öğrenciden, notların düşük olmasından vs. sebeplerle gelen şikâyetler üzerine 

ve biraz da öğretmene gözdağı vermek için okul müdürü öğretmenin dersine denetim için 

giriyor. Böyle olunca da öğretmen üzerinde otorite kurmaya yönelik bir ortam oluşuyor. Aslında 

sorun odaklı bir denetim anlayışı var.” (Ö8). 

Ö8’in yukarıda belirttiği düşüncesinden yola çıkıldığında sorun odaklı bir ders 

denetiminin de öğretmenler tarafından sorun olarak anlaşıldığı görülmektedir. Tüm bunların 

yanı sıra ayrıca Ö6 ve Ö11’in sırasıyla belirttikleri  “Okul müdürü, öğrenci başarısı ve 

davranışları yönüyle kötü bir sınıfta öğretim yaparken ders denetimi için geliyorsa bu durum 

değerlendirmeye olumsuz şekilde yansıyabiliyor.”, “Okul müdürünün öğrenci olan ilişkileri de 

bu sürece yansıyabiliyor. Öğrenci bazen yapmaması gereken hareketleri dersteyken öğretmene 

karşı yapmaması gereken hareketlerin aynısını okul müdürü varken dahi yapabiliyor.” 

ifadelerinden branş öğretmenin ders denetiminin gerçekleştirildiği sınıf ortamındaki öğrenci 

davranışları ve bu öğrenci davranışlarında okul müdürü ile öğrenci ilişkisinin de etkili olduğu 

bir değerlendirmenin gerçekleşebildiği görülmektedir. 

Tablo 5. 
Etkili Bir Ders Denetim Uygulamasına İlişkin Öneriler. 

Kategoriler Kodlar  n Katılımcılar 

Denetleyici özellikleri Alanında uzman olmalı 6 Ö1, Ö5, Ö8, Ö9, Ö12, Ö13 

Denetim konusunda uzman olmalı 5 Ö3, Ö5, Ö7, Ö11, Ö13 
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İletişim becerileri gelişmiş olmalı 4 Ö4, Ö5, Ö6, Ö12 
Öğretmenlik deneyimi olmalı 
 

1 Ö1 

Denetim sisteminin 
özellikleri 

Zümreler ders denetimi yapmalı 3 Ö3, Ö4, Ö10 

Rehberlik odaklı denetim  3 Ö4, Ö6, Ö13 
Öz değerlendirme yoluyla denetim 1 Ö10 
Kurum dışında oluşturulan komisyon 
tarafından yapılan denetim  

1 Ö8 

Öğrenci başarısı odaklı denetim 
 

1 Ö7 

Değerlendirme 
kriterlerinin özellikleri 

Öğretmenlerin katılımı ile kriterler 
oluşturulmalı 
 

1 Ö6 

Denetim süresi ve 
zamanlaması 

Denetim süresi uzun olmalı 1 Ö6 

Süreç odaklı denetim 1 Ö7 
Öğretmenin uygun olduğu zamanda 
denetim gerçekleşmeli 

1 Ö6 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar, etkili bir ders denetiminin nasıl olması gerektiğini; 

denetleyici özellikleri, denetim sisteminin özellikleri, değerlendirme kriterlerinin özellikleri, 

denetim süresi ve sıklığı kategorilerinde değerlendirmişlerdir. Denetleyici özellikleri 

kategorisinde; alanında uzman olma (n = 6) ve denetim konusunda uzman olma (n = 5); denetim 

sisteminin özelikleri kategorisinde; zümreler ders denetimi yapmalı (n = 3) ve rehberlik odaklı 

denetim (n = 3) öne çıkan kodlar arasındadır. Tüm bunların yanı sıra ayrıca, ders denetim 

sürecinde karşılaşılan sorunlar kapsamında da belirtilen değerlendirme formu kriterlerine ilişkin 

düzenlemelerin yapılmasının ve denetim süresinin kısa olmadığı, süreç odaklı denetimin 

benimsendiği bir sistemle etkili ders denetiminin gerçekleşeceği görülmektedir. Denetleyicinin 

özellikleri kodu altında toplanan öğretmenlerin görüşleri aşağıda belirtilmiştir.  

 “Denetim kişisel özelliklere bağlı bir alan olduğu için alanında çok iyi yetişmiş, kalifiye 

kişiler tarafından ders denetimi yapılmalıdır. Bu konuda ilgili okullardan mezun olan kişiler 

olmalılar.” (Ö3).  

“Denetime gelen kişiler, iyi bir dinleyici olmalı ve önce öğretmeni dinlemelidir.” (Ö4). 

“Her branş kendi alanından olan kişiler tarafından değerlendirilmeli. Pedagoji 

anlamında da uzman kişilerin olduğu bir denetim olmalı. İletişim konusunda yeterli kişiler 

olmalı.” (Ö5). 

 “Alan bilgisi değerlendirilecekse o alanda uzman kişiler bu değerlendirmeyi yapmalı. 

Okul idaresi ile öğretmen arasında ise böyle bir değerlendirme polemiği olmamalıdır.” (Ö9). 

“Denetleyicinin birinci şartı, denetleyici objektif olacak. İkincisi bu işin eğitimini 

alacak. Profesyonel olması gerekiyor. Üçüncüsü de karşısındaki bireyin gerek siyasi görüşü 

gerek dünya görüşü hiçbir kriteri temel almadan tamamen onun yeterlilik seviyesini ölçmeye 

yönelik denetim yapabilir ve okul müdürleri bu şekil profesyonel yöneticilerden seçilirse onların 

vereceği telkinlerin ya da öğretmeni olumlu yönde yönlendirmelerinin ben bir sıkıntısı olacağını 

düşünmüyorum.” (Ö11). 

“Denetleyen kişinin branşında uzman olması, adil ve objektif olması gerekiyor. Alan 

bilgisi insan ilişkileri pedagojik ve benzeri konularda ayrı bir eğitim almalı. Ancak bu eğitimleri 

sadece teorik değil pratikte de almış olmaları gerekmektedir. Denetimle ilgili kesinlikle tecrübe 

sahibi olmalıdır.” (Ö13). 

 Katılımcıların görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin hem denetime ilişkin 

hem de branşlarına ilişkin alanında uzman olan kişiler tarafından ders denetimlerinin 

gerçekleştirilmesini istedikleri görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra branş öğretmenlerinin 

görüşleri incelendiğinde; etkili bir ders denetimi için kendilerini değerlendirecek olan 

denetleyicilerin iletişim becerileri yönüyle de yeterli olmaları gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca Ö11’in ifadesinde belirttiği “Eğer okul müdürü bu işi becerebilen, bu işin eğitimini 
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almış, eğitim yöneticiliği anlamında kendini yetiştirmiş birisi olur ve seçilirse …. Bu şekilde 

profesyonel yöneticiler başımızda olduğu zaman objektif şekilde denetim gerçekleşir. Hatta bu 

şekildeki denetimlerin daha sık yapması bence öğretmenlerin faydasına olur. Ama şart 

kesinlikle liyakat sahibi kişilerin okul müdürü olmasıdır.” Hem denetim alanında hem de 

denetimini gerçekleştireceği branş konusunda yeterlik sahibi kişiler olmalarının yanı sıra okul 

müdürü tarafından eğer denetim gerçekleşecekse bu kişilerin yöneticiliğe atanmasında dikkatli 

davranılması gerektiğini belirtmesi ulaşılan önemli bulgulardandır. Branş öğretmenleri etkili bir 

ders denetimi için denetleyicinin özelliklerinin yanı sıra denetim sisteminin özelliklerine ilişkin 

önerilerde de bulunmuşlardır. Öğretmenlerden bazılarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

 “Ders denetimini idareciler yapabilir. Bunun yanı sıra zümreler de ders denetimi 

gerçekleştirebilir. Denetim eksik arama gibi olumsuzluk içeren bir denetim şeklinde olmamalı. 

Zümreler arası rehberliğin gerçekleştirildiği, birbirlerine farklı anlatım tarzları ile örnek 

oluşturdukları bir değerlendirme yapılabilir.” (Ö4). 

“Öğretmenin kendini denetleyeceği bir sistem oluşturulmalı. Zümre öğretmenler 

birbirini denetleyebilir.” (Ö10). 

 “Öğretmenlerin eksiklerini belirlemekle kalmayıp onlara rehberlik edildiği ve 

eksikliklerinin giderildiği bir denetim olmalı. Öğretmenin iyi yanlarını ortaya çıkarmalı..” 

(Ö13). 

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde; okul müdürleri tarafından gerçekleştirilen ders 

denetim uygulamasına devam edilecekse sistem üzerinde denetleyicinin niteliklerinin 

yükseltilmesinin önemi üzerinde durdukları görülmüştür. Ayrıca ders denetiminin; öz 

değerlendirme yoluyla ya da öğretmenlerin birbirilerinin performanslarını değerlendirme ve iyi 

örneklerin paylaşılması yoluyla gerçekleşebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

eksiklerine odaklanan bir denetim anlayışı yerine onların motivasyonun arttırıldığı ve mesleki 

yeterliklerine ilişkin eksikleri konusunda rehberliğin gerçekleştirildiği bir ders denetiminin de 

etkili bir denetim sistemi oluşturacağı söylenebilir.   

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Okul müdürlerinin ders denetimi yeterliklerine ilişkin branş öğretmenlerinin 

görüşlerinin araştırıldığı bu çalışmada bulguların önemli bir bölümü ders denetiminin okul 

müdürleri tarafından gerçekleştirilmesinin branş öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından olumsuz 

olarak görülmesini içermektedir. Bu verilerden hareketle okul müdürlerinin gerçekleştirdiği 

ders denetimine dair sorunların var olduğu söylenebilir. Örneğin; okul müdürünün, branş 

öğretmenini değerlendirme konusunda hem alan bilgisi yönüyle hem de denetsel bilgi yönüyle 

yetersiz olması, objektif bir değerlendirmenin gerçekleştirilememesi ve yapılan denetimlerin 

formaliteden yapılması sebebiyle etkin bir ders denetiminin yapılamaması gibi ifadeler branş 

öğretmenleri arasında paylaşılan görüşler arasında yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen bu 

bulgular, uygulamanın yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği açısından önemli ipuçları 

sunmaktadır. Beycioğlu ve Dönmez (2009) ile Tonbul ve Baysülen’in (2017) çalışmalarında da 

okul müdürlerinin denetmenlik konusunda yeterli olmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Altun vd. 

(2015) çalışmasında ise okul müdürlerinin denetmenlik ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim 

almadıkları ve tecrübe eksikliklerinden dolayı başarılı bir denetim gerçekleştiremeyecekleri 

sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmaların yanı sıra Buran (2018) çalışmasında okul müdürünün, 

branşı dışındaki ders denetimlerinde katılımcı değil izleyici rolünü sergilediği; Uçar (2012) ile 

Dönmez ve Demirtaş (2018)  ise ders denetimi sonrasında yapılan değerlendirmenin objektif 

esaslara göre gerçekleşmediği sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada dikkat çeken bulgulardan bir 

diğeri de; okul yöneticilerinin objektif davranamamalarının nedenine ilişkindir. Öğretmenlerden 

bir kaçı, okul müdürlerinin objektif bir değerlendirme gerçekleştirememelerinde yönetici 

atamalarında yaşanan belirsizlikle göreve gelen okul müdürlerinin, öğretmenleri 

değerlendirmede tarafsız hareket edememeleri konusunu etkilediğini ifade etmişlerdir. Benzer 

bulguya Ergen ve Eşiyok (2012) ile Altun, Şanlı ve Tan’ın (2015) çalışmalarında da 

rastlanmıştır.  
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Araştırma bulguları incelendiğinde; katılımcıların bir kısmı ders denetimi sonrasında 

okul müdürlerinin, branş öğretmenlerine denetim sonrasında mesleki yeterliklerinde gördükleri 

eksiklerine yönelik mesleki yardımla bulunmadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bu bulgulara 

göre, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmelerinde okul müdürlerinden yeterli düzeyde 

destek göremedikleri söylenebilir. Benzer bulgular Memduhoğlu ve Zengin’in (2012) yapmış 

olduğu çalışmada da; denetmen rolleri açısından inceleme ve soruşturma yerine öğretimsel 

liderlik ve rehberlik yönünde bir değişimin yaşanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın bir başka bulgusuna göre katılımcılar, okul müdürü tarafından 

gerçekleştirilen ders denetiminin okuldaki öğretmenler arası ilişkilerin yanı sıra öğretmen ve 

okul müdürü arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkileyerek tüm bu durumların okul 

kültürüne olumsuz şekilde yansıdığını ifade etmişlerdir. Tonbul ve Baysülen’in (2017) 

çalışmasında da okul müdürlerinin ders denetimini gerçekleştirmelerinin öğretmenler arasında 

çatışmalara neden olabileceği ve öğretmen-yönetici arasında yaşanabilecek gerilimin eğitim-

öğretim sürecine olumsuz şekilde yansıyabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında; 

ders denetiminin yalnızca okul müdürü tarafından gerçekleştirilmesi ve okul müdürlerinin 

denetsel yeterliklerinin branşları değerlendirecek şekilde geliştirilememesi, öğretmenlerin okul 

yöneticilerinin nesnel yaklaşımlar sergilemedikleri bir denetim sisteminin var olacağı ve okul 

kültürünü olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Araştırma bulgularına göre branş öğretmenleri, ders denetim sürecinde sorunlarla 

karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Karşılaşılan sorunların denetleyicinin özelliklerinden 

kaynaklandığını ifade eden katılımcılar, okul müdürlerinin hem denetim hem de branş 

öğretmenlerinin alanına ilişkin bilgi ve becerideki yetersizlik nedeniyle okul müdürlerinin 

objektif davranmada yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sorunların ortak noktasının okul 

müdürlerinin denetim konusunda tüm branşların alan bilgilerine de sahip olarak 

yetiştirilememesi olduğu söylenebilir. Araştırmada öğretmenlerin ders denetim sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin öne çıkan bir başka bulgu da denetleme formundaki kriterlerin 

yetersiz oluşuna yönelik bulgudur. Katılımcılar, öğretmenlerle işbirliği içinde ve alanlarının göz 

önünde bulundurulması ile birlikte değerlendirme kriterlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Bu bulgu, ders denetimi için öğretmenlerin performansının değerlendirildiği 

kriterler konusunda öğretmenlerin de görüşleri alınarak yeniden düzenlemeler yapılmasının 

gerekli olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Benzer sonuçlara Memduhoğlu ve Zengin ‘in 

(2012) ile Pehlivan’ın (2007) çalışmalarında da rastlanmıştır. Bu çalışmalarda, öğretmenlerin 

denetimde standart bir gözlem formu kullanılmasının ders denetiminde öğretmenin sadece 

belirli ölçütlere göre gerçekleştirmesine neden olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu nedenle de 

denetmenlere esneklik sağlayabilecek formların oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada öğretmenlerin, etkili bir ders denetiminin özelliklerine ilişkin önerileri, ders 

denetiminin her branş öğretmenin alana ilişkin uzmanlar tarafından ve denetsel yeterlikleri 

konusunda bu işin eğitimini almış, iletişim becerileri gelişmiş kişilerce ya da bu konuda 

oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılabileceği gibi zümre öğretmenlerinin birbirlerini 

işbirliğini ön planda tutarak değerlendirdikleri bir değerlendirmeyle, eksik aramaya 

odaklanmadan rehberliğin ön planda olduğu bir ders denetim sisteminin oluşturulmasına 

yöneliktir. Katılımcıların önerileri bütüncül olarak değerlendirildiğinde, branş bazında mesleki 

bilgi ve beceri yönünün yanı sıra denetim yönüyle de uzman kişilerce ve rehberlik odaklı 

gerçekleştirilecek olan denetimin branş öğretmenlerin ders denetiminde etkili bir 

değerlendirmenin gerçekleşeceği düşünülmektedir. Benzer sonuçlara Buran (2017) ile Ergen ve 

Eşiyok’un (2017) çalışmalarında da rastlanmıştır. Bu çalışmalarda zümre başkanlarının denetim 

sistemine dâhil edilmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır. Özmen ve Batmaz’ın çalışmasında ise 

denetleyicinin pedagojik formasyona sahip, empati kurabilen, yapıcı olması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  Memduhoğlu ve Zengin (2012) ise denetmenlerin uzmanlık alanlarına göre 

gruplandırılması gerektiğini belirtmiştir. 

 Araştırma bulgularından hareketle, ders denetiminin denetsel yeterlikler ve alan 

bilgisi yönüyle uzman kişilerce yerine getirilmesi ve değerlendirmenin, tek bir kişi tarafından 

yapılmasındansa uzmanlardan oluşan komisyonlarca gerçekleştirilmesi önerilebilir. Özellikle 
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öğretmenlerin sadece mesleki eksiklerinin geliştirilmesine yardımcı olunması açısından 

rehberliğin ön planda olduğu denetimlerin uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkı açısından önemli görülebilir. Ayrıca, İyi 

örneklerin zümre öğretmenleri arasında paylaşabilecekleri platformların oluşturması da 

önerilebilir. Son olarak konuya ilişkin nicel veya karma araştırma yöntemleri kullanılarak farklı 

örneklemler üzerinde araştırmaların yapılması önerilebilir. 
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Öz 

 Türkiye’de çeşitli sebeplerle göçle gelenlerin sayısı azımsanmayacak kadar 

çoktur. Suriye’den gelen göç dalgası beraberinde birçok sorunu getirmiştir. Suriye’deki 

çatışmaların en fazla etkilediği sorunların başında ise çocuk ve gençlerin eğitim süreçleri 

gelmektedir. Çocukların geldikleri ülkeye uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri, hayatlarını 

normale döndürülebilmeleri ve topluma dahil olmaları önemli bir ihtiyaçtır. Topluma dahil olma 

sosyal uyumun en büyük göstergelerinden biridir ve bu durum zorunlu eğitim çağındaki 

çocuklar açısından okullarda gerçekleşir. İlgili literatür incelendiğinde Geçici Koruma 

kapsamında bulunan Suriyeli öğrencilerin okullarda sosyalleşme süreçlerindeki uyum 

problemlerini doğrudan araştıran topluma dahil olmaya yönelik ilgili bir çalışmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu konuya ilişkin daha fazla çalışma ve derinlemesine analiz yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların 

okullarda sosyalleşme süreçlerindeki uyum problemlerinin belirlenmesini ve bunların 

çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma Geçici Koruma 

kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda yaşadıkları sosyalleşme süreçlerindeki uyum 

sorunları belirlemek ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyabilmek için nitel olarak tasarlanmıştır. 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesine uygun çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem 

ve doküman incelemesi kullanılmış ve verilerin analizi için ise betimsel analiz yöntemine 

başvurulmuştur. Araştırmada yeterli düzeyde dil bilmeyen ve zorunlu eğitim çağında olan 

Suriyeli öğrencilerin okulda uyum sorunları yaşadıkları, Türk arkadaşları ile sosyalleşme 

süreçlerinde problemler ortaya çıktığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Çocuklar, Sosyalleşme Süreçleri, Uyum 

 

Abstract 

 The considerable amount of incoming migrants into Turkey, due to various 

reasons, cannot be underestimated. The wave of migration from Syria brought along many 

problems. The territorial conflict in Syria has affected the educational processes of children and 

young people at the most among a ton of trouble. It is an basic requirement for children to adapt 

to migration receiving country, to socialize, to return to normal life and to be included in the 

society. Inclusion into society is one of the biggest indicators of social cohesion, and this occurs 

in schools for children of compulsory education. When the related literature review is made, it 

is seen that the studies related to the inclusion of the Syrian students who are in Temporary 

Protection within the socialization processes in the schools are limited. In this study, it was 

aimed that bringing forward a proposals for the solution to the Syrians children in schools of 
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Turkey under the Temporary Protection problems in the compliance process of socialization. 

The research has been designed as a qualitative study to identify and elaborate the adaptation 

problems in the socialization processes of Syrian students living in schools under the Temporary 

Protection. The study group will be formed according to the typical case sampling within the 

purposive sampling methods. In order to collect the data, semi-structured interview form, 

observation and document analysis has been used and so as to data analysis, descriptive analysis 

method has been applied. In the research, it was determined that the Syrian students, who are 

not in a sufficient level of local language and compulsory education age, have had adaptation 

problems in the school and they have had problems in their socialization process with their 

Turkish friends.  

Keywords: Syrian Children, Socialization Processes, Adaptation 

 

Giriş 

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşim yerinde 

bulunmaktadır. Bununla birlikte mülteciler için Avrupa kıtasına ulaşmada bir kapı işlevi 

görmekte ve transit geçiş ülkesi olarak kullanılmaktadır. Mülteci akışlarının en yoğun yaşandığı 

Türkiye, bölge ülkeleri açısından çoğu zaman mülteci göçlerinde tampon ülke olarak da 

değerlendirilmiştir.  

Göç hareketi ilk bakışta bir yer değiştirme hareketi olarak değerlendirilse de nedenleri 

ve sonuçları ile birlikte bireylerin ve toplulukların üzerinde geniş çaplı değişiklikler yarattığı bir 

gerçektir (Özdemir, 2008). Klasik bir yer değiştirme hareketinin yanı sıra insanların belli bir 

süreyi veya tüm yaşamlarını geçirmek için farklı bir yöreye yerleşmeleri konusunu da kapsayan 

göç kavramı toplumsal düzeni ve ülkelerin politikalarını etkileyen sosyal bir olgu olarak kabul 

edilmektedir (Tunç, 2015).  

Türkiye’de çeşitli sebeplerle göçle gelenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. 

Özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan olaylar giderek savaş ve şiddet ortamına dönüşmüş 

ve milyonlarca insan can güvenliği için komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır (Emin, 

2016).  

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin hukuki statüleri tartışmalara neden olmuştur. Suriyeliler 

için “mülteci, sığınmacı, misafir’’ gibi ifadeler kullanılmakla beraber kavramsal olarak birlik 

sağlanamamıştır (Levent ve Çayak, 2017). Bu durum karşısında Bakanlar Kurulu, Yabancılar 

ve Uluslar arası Koruma kanunun 91. maddesi uyarınca 22 Ekim 2014’te Geçici Korumaya 

ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle Türkiye’ye sığınan Suriyeli ve diğer 

ülkelerden gelen sığınmacıların statüsü “Geçici Koruma’’ adı altında resmileşmiştir. Yabancılar 

ve Uluslar arası Koruma Kanununda Geçici Koruma rejimi, kimlik belgeleri de olmayanlar 

dahil, tüm Suriyeli sığınmacıları kapsamaktadır. 

Geçici koruma statüsü verilen Suriyeli sığınmacıların yaklaşık %32’si 5-18 yaş 

grubunda olup zorunlu eğitim çağında bulunmaktadır. Yerinden olmuş çok sayıda çocuk örgün 

eğitim imkânlarına ulaşamadan büyümektedir (Ünal, 2013). Çocuğun sağlıklı bir birey olarak 

yetişmesinde ve düzenli eğitim görmesinde ekonomik etkenler oldukça etkilidir.  

Türkiye’nin kültürü her ne kadar tarihsel bağlamda Suriye ile benzer olsa da Geçici 

Koruma kapsamındaki çocuklara farklı gelmektedir. Bu çocukların Türk dilini bilmemeleri, 

yerleşik ve düzenli bir hayatlarının olmaması, ekonomik durumlarının kötü olması sonucu 

ailelerine destek olmak için mecburen çalışmak zorunda kalmaları onları eğitimden 

uzaklaştırmaktadır. Halihazırda uzun yıllardır Türkiye’de olan Suriyeli çocukların toplumda 

karşılaştıkları en büyük sorunlar, kimlik sorunları, toplumsal ve kültürel uyumsuzluk, öteki 

olma, hakir görülme ve dışlamaları nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. 

Alan yazın tarandığında, sosyalleşme ve uyum sürecinde en önemli unsur olan dil 

öğretimi üzerine yapılan çalışmalar görülmektedir. Akkaya (2013), çalışmasında Türkçe 

öğrenen Suriyelilerin Türkçeye ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmayı 
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amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan Suriyelilerin %96,2’sinin Türkçeyle 

ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği görülürken %3,8’inin ise olumsuz metaforlar geliştirdiği 

tespit edilmiştir.  

Coşkun ve Emin (2016), eğitim sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm üretmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada; devlet okullarında Suriyeli çocukların ilk başta idareciler 

tarafından kayıt sürecinde isteksizlik, sonrasında öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından 

kabullenilmeme ve dahası dışlanma, ötekileştirme, akran zorbalığı gibi olumsuz tavır ve 

davranışlarla karşılaşmasının uyum sürecini de zorlaştırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Tunç’un (2015) çalışması da Suriyeli misafirlerin durumlarını ele almıştır. Eğitim 

konusunda çocuk ve gençlerin eğitiminin yanı sıra Suriyeliler genelinde toplumsal uyumu 

kolaylaştıracak Türkçe dil eğitimine de önem ve öncelik verilmesi sosyal uyuma katkı 

sağlayacak önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerin kendi ayakları üzerinde 

durabilmeleri ve iş bulabilmeleri için Türkçeyi bilmelerine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Literatür incelendiğinde Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kentle 

uyum sorunları, çocuk işçiliği, dışlanma, ekonomik güçlük, uyum sorunları ve eğitim alanında 

yapılan araştırmalarda ise dil sorunları, okullara kayıt sorunları, eğitim hakkı, yabancılara 

Türkçe öğretmeye yönelik çalışmalar, okul terki, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, 

akademik başarısızlık, eğitim politikaları gibi sorunlar ele alınarak geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeli çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde 

etkileyen ortak sorunlara ulaşıldığı tespit edilmiştir. Fakat geçici koruma kapsamında bulunan 

Suriyeli öğrencilerin okullarda sosyalleşme süreçlerindeki uyum problemlerini doğrudan 

araştıran ve topluma dahil olmaya yönelik ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu konuya ilişkin 

çalışma yapılmaması literatürde önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu açıklamalar 

ışığında Türkiye’de Geçici Koruma kapsamındaki okul çağına gelmiş, kendi ülkesinde eğitimini 

yarıda kesmiş çocuklar okullarda eğitimlerine devam ederken yaşadıkları sosyalleşme 

sürecindeki uyum problemlerini belirlemek, sorunları tespit etmek ve bunlara kalıcı çözüm 

önerileri geliştirmek literatürdeki eksikliğe katkı sağlaması bakımından bu araştırmayı önemli 

ve gerekli kılmaktadır. 

 

Yöntem 

Araştırma Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda yaşadıkları 

sosyalleşme süreçlerindeki uyum sorunları belirlemek ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyabilmek 

için nitel olarak tasarlanmıştır. Bu araştırmada incelenen durum, Türkiye’deki Suriyeli 

öğrencilerin okullarda yaşadıkları sosyalleşme süreçlerindeki uyum problemleridir. 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesine uygun çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Bu çalışmada bir okuldaki spesifik durum ele alındığı için okul seçiminde, 

okulun yeni kurulan bir okul olmamasına dikkat edilmiştir. Bundan dolayı, belirlenen problemle 

ilgili Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde 2014 yılında açılan bir ortaokul belirlenmiştir.  

 

Katılımcılar  

Araştırmada, uygulama yapılacak okulun seçiminde temel ölçüt, okulun üçte birinin 

geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenciden oluşması ve araştırma yapılacak kişilerin ise 

2018 2019 eğitim öğretim yılında eğitimine ya da görevine hala devam etmesi ölçüt olarak 

belirlenmiştir. Bu ölçütlere sahip olan okullar içinde ise uygun örnekleme yöntemiyle seçim 

yapılmıştır. Bundan dolayı, belirlenen problemle ilgili Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde 2014 

yılında açılan 14 dersliği, 24 öğretmeni ve 491 öğrencisi olan okul belirlenmiştir. Bu okulda 491 

öğrencinin 147’si yani yaklaşık olarak okul mevcudunun üçte biri geçici koruma kapsamında 

bulunan Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından 

hazırlanan veri toplama araçları kullanılarak biri yönetici, dördü öğretmen ve 12’si öğrenci 

olmak üzere 17 kişi ile araştırma gerçekleşmiştir. 
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Veri toplama araçları  

Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları, 

gözlem formu ve doküman analiz formu kullanılmıştır. Görüşme; nitel araştırmada en sık 

kullanılan veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bunun nedeni bireylerin verilerini, 

görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlü olması ve 

iletişimin en yaygın biçimi olan konuşmayı temel almasıdır. 

Araştırmada yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini belirleyebilmek için yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda sıkça kullanılan yarı 

yapılandırılmış formlarda amaç, görüşme yapılan kişilerin neler hissettiklerini anlamak, 

görüşülen kişilerin olay ve kavramları anlamlandırmalarını sağlamak, konunun bütün 

boyutlarının hakkında bilgi edinmektir. İnsan yaşamında, görüşmenin önemli ve bir o kadar da 

eski bir yeri vardır. Görüşme, bireylerin, çeşitli konulardaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları 

ile bunların olası nedenlerinin öğrenilmesinde en kestirme yol olarak kullanılagelmiştir 

(Karasar, 2016). 

Gözlem, nitel araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan bir diğer veri toplama 

yöntemidir. Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan ayrıntılı olarak tanımlamak 

amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Herhangi bir araştırmada insan 

davranışları ve hareketleri gözlemin esasını oluşturur. Buna göre araştırmada ihtiyaç duyulan 

verilere öğrencilerin teneffüsteki sosyalleşme süreçlerine ve uyumlarına odaklanılarak ilgili 

literatür çerçevesinde uzman görüşleri ve önerileri alınarak gözlem formu oluşturulmuştur. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde 

kullanılması gereken önemli bir kaynaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Bu nedenle geçici 

koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin çizdikleri resimler ve yazdıkları metinler veya 

şiirler incelenerek duygu, düşünce, sosyalleşme ve uyum süreçlerini materyallerine nasıl 

yansıttıkları tespit etmeye yönelik ilgili literatür çerçevesinde ve uzman görüşleri ve önerileri 

alınarak doküman analizi formu oluşturulmuştur. 

 

Verilerin toplanması 

Araştırmanın verileri toplanması amacıyla ilk olarak görüşmeler 2018-2019 eğitim 

öğretim yılı ikinci döneminde yapılmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından 

hazırlanan veri toplama araçları kullanılarak biri yönetici, dördü öğretmen ve 12’si öğrenci 

olmak üzere 17 kişi ile önceden alınan randevulara uygun saatlerde, derslerden sonra görüşmeler 

gerçekleşmiştir. Görüşmeler esnasında anlamayı derinleştirmek için sorulara ek olarak sonda 

sorular da sorulmuştur.  

Bu çalışmada araştırmacı katılımcı gözlemci rolünde öğrencilerin teneffüslerde, doğal 

ortamlarında, sosyalleşme süreçlerine ve uyumlarına odaklanılarak gerçekleşen davranışları 

yakından gözlemlemiştir. Yıldırım ve Şimşek (2011), doğal ortamlarda gerçekleşen davranışlar 

gerçeği daha yakından temsil ettiğini ve elde edilen verilerin sonuçlarının geçerliliğinin yüksek 

olmasına katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. 

Doküman incelemesi, araştırmada amaçlanan olgu ve olaylar hakkında veri içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılar ve okullarda yaşadıkları sosyalleşme süreçleri ve 

uyum sorunlarını resimlerine ve metinlerine yansıtmalarına ilişkin doküman analiz formu ilgili 

literatür kapsamında araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve uzman görüşü alınarak gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 
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Araştırmada toplanan verilerin analizi için nitel araştırmalarda kullanılan betimsel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel olup, 

araştırmanın kavramsal çerçevesinin önceden açık biçimde belirlendiği araştırmalarda 

kullanılmaktadır.  

 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda toplanan verilerin analizine dayalı 

olarak elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Suriyeli öğrencilerin okula uyumları konusunda katılımcıların cevapları incelendiğinde 

öğretmenlerin tamamı Suriyeli öğrencilerin okula ilk geldiklerinde uyum sorunları yaşadıklarını 

ve çok zorluk çektiklerini daha sonra zamanla uyumlarının daha rahat olduğuna dair görüşlerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu Suriyeli öğrencilerin genel 

olarak okula uyum sağlamakta zorlandıklarını, Türkçe bilenlerin okula uyum sağlarken Türkçe 

bilmeyenlerin Suriyeli arkadaşlarıyla topluluk kurarak Türkiyeli arkadaşları ile gezmediklerini 

gözlemlediklerini ve okula uyum sağlamadıklarına ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcı öğrencilerin çoğu Suriyeli arkadaşlarının kelimeleri karıştırdıkları ve 

konuşmakta zorlandıkları için kendilerini ifade etmekte güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Bir 

kısmı ise kendilerini ifade edebildiklerini, Türkçeyi bilmeyenlerin kendilerini ifade 

edemediklerine dair görüşlerini belirtmişlerdir. 

Katılımcı yönetici-öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görüşlerine göre Suriyeli 

öğrencilerin sosyal olarak dahil edilmeleri okula bağlılıklarını olumlu yönde etkileyerek 

özgüvenlerinin artmasına, arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine ve akademik olarak 

daha başarılı olmalarına yönelik katkı sağladığı ifade edilmiştir. 

Katılımcı yönetici-öğretmenlerin çoğu Suriyeli öğrencilerin okul kültürüne uyum 

sağlamasında sosyal etkinliklerin öğrencileri birbirine yakınlaştırdığına, etkinliğe katılan 

öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla iletişim kurabildiği için daha iyi anlaşabildiklerine, sosyal 

aktivitelere katılan öğrencilerin okula aidiyet duygusunun arttığına ve bu aidiyet duygusunun 

arttıkça okulun kurallarına uyma eğiliminin de artış gösterdiğine ilişkin görüşlerini ifade 

etmişlerdir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okulun ilk zamanlarında sınıf ve 

okul kurallarına uyum sağlamakta, dersleri anlamakta, Türkçe’yi öğrenmekte ve arkadaşlık 

kurmakta zorluk çektikleri, Türk arkadaşları tarafından dışlandıkları fakat zamanla Türkçe’yi 

öğrendikçe ve okulda yapılan sosyal ve sportif etkinliklere katıldıkça uyum sağlamaya 

başladıkları görülmüştür. Bozan ve Taştan (2018)’nın yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, 

öğrencilerin eski arkadaş ve öğretmenlerini özledikleri görülmüş göç eden öğrenciler okulda 

sosyal etkinliklere katılamadığı fark edilmiş ve göç yaşayan öğrenciler, okuldaki diğer 

arkadaşları tarafından alaya alınarak ve dışlanmışlar ve bu nedenle çekingenlik yaşayarak 

yalnızlık hissetmişlerdir. Göç yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamalarının diğerlerine göre 

daha zor olduğu araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda yaşadıkları uyum ve 

sosyalleşme süreçlerindeki problemlerin ana etkeni dil problemi olduğu yapılan araştırma 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Akalın (2016), çalışmasında mülteci çocukların 

üzerindeki en büyük baskının dil sorunu ve içinde bulundukları ekonomik zorluktan 

kaynaklandığını ve göçmen ailelerin bu yönde desteklenmeleri gerektiğini belirtmiştir.  

Yapılan araştırmaya göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli öğrencilerin 

okulda yaşadıkları zorlukların temel nedeni dil problemi ve diğerleriyle iletişim kuramamaktır. 

İletişim kurma; geldikleri ülkeye uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri, hayatlarını normale 
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döndürülebilmeleri ve topluma dahil olmaları açısından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Suriye’de yaşanan iç savaş ve kriz sonrası Türkiye’de yaşayan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda yaşadıkları sosyalleşme süreçlerindeki uyum 

problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan bu araştırma Şanlıurfa ili 

Viranşehir ilçesinde bulunan tipik durum okulunda geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 

öğrenciler, öğretmenleri ve yöneticisi ile yapılan araştırmada elde edilen bulgular neticesinde 

aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır: 

Araştırmaya katılan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine göre Suriyeli 

öğrencilerin sosyalleşme süreçlerini; başta dil problemi olmak üzere kültürel farklılıklar, maddi 

yetersizlikler, çocuk işçiliği, okul terki, ara sınıftan okula başlamak, yaş farkı, akran zorbalığı, 

şiddet içeren davranışlar sergilenmesi, kendini ifade etmekte güçlük çekilmesi, okul ve sınıf 

kurallarına uyum sağlayamamak vb durumlar olumsuz etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Türkiye’de yaşayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda 

yaşadıkları sosyalleşme süreçlerindeki uyum problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri 

geliştirmeyi amaçlayan bu araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin okullarda sosyalleşme ve uyum 

süreçlerini etkileyen en önemli unsur olan dil problemini çözmek için okul öncesinden itibaren 

Türkçe öğretimine yönelik Türkçe kursları ve Geçici Eğitim Merkezinden ara sınıfta okula 

başlayan öğrencilerin uyum sorunlarını en aza indirgemek  için ise Türkçe hazırlık sınıfları 

açılabilir. 

Geçici koruma kapsamında Suriyeli öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz 

ve ön bilgilerde eksiklikler  olduğu için hazırbulunuşluk düzeyleri tespit edilerek ön bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine yönelik telafi eğitimi ve kurslar öğrencilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda açılabilir. 
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Okul Türleri Açısından Ergenlerde Siber Zorbalık ve 

Mağduriyet Durumlarının Araştırılması 

Gülnihal Tunca1 82, Güler Geleri283, Hülya Çolak384 

 

Okul Türleri Açısından Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının 

Araştırılması85 

 

 

 

Öz 

Bu araştırmanın uygulanması için Ankara iline bağlı merkez ilçelerde bulunan 3 Temel 

Lise, 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 Anadolu Lisesi, 3 Fen Lise, 2 Sosyal Bilimler 

Lisesi, 5 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam 30 okul seçilmiştir. Seçilen bu okullarda 2018-

2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören 1.154 öğrenciye ölçek uygulaması yapılmıştır. 

Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre en fazla fen lisesinde okumakta olan öğrenciler akıllı 

telefon, tablet, bilgisayar ve internet kullanımına sahiptirler ve en yüksek siber zorbalık puanları 

fen lisesi öğrencilerine aittir. En az siber zorbalık puanları ise özel lisededir. Siber mağduriyet 

puanlarında bir farklılaşma görülmemiştir. Siber zorbalık ve mağduriyetin birbirini pozitif 

yönde etkilediği görülmüştür. 

 Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Ortaöğretim Okulları, Ergenler 

 

Abstract 

To apply this research, 3 basic high schools, 10 Vocational and Technical High schools, 

7 Anatolian High Schools, 3 Science High Schools, 2 Social Sciences High Schools and 5 Imam 

Hatip High Schools in total 30 high schools are selected in center towns in Ankara. In these 

selected schools 1154 students who are being educated in 2018-2019 term were be reached and 

scaling survey applied to general toreach a conclusive result. According to there sults of our 

research, the high estus age of smart phones, tablet computers, computers and the internet 

belongs to the science high school students and in these schools, cyber bullying scores are the 

highest. The lowest cyber bullying score belongs to the collages. On differentiation of cyber 

victimization scores hasn't been any observed. Cyber bullying and victimization have been 

shown to affect teach other positively. 
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Giriş 

Türkiye ve Dünya’daki tüm insanlarda, özellikle de ergenler arasında iletişim 

araçlarının kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye 

ulaşma, arkadaşlık kurup sürdürme ve eğlenme amaçlı kullanımın yanı sıra siber için de 

kullanabilmektedirler. Zorbaca davranışlar olarak farklı kimliğe bürünerek başkalarını rahatsız 

etme, şifre kırma kişisel resim ve bilgi paylaşma, aşağılama, tehdit etme, virüslü e-posta 

gönderme vb. sayılabilir. 

Siber zorbalık uluslararası literatürde; başkalarına zarar vermek maksadıyla tek kişi ya 

da grup tarafından, çağrı cihazı, cep telefonu, bilgisayar veya tablet gibi cihazlar üzerinden 

elektronik posta, web siteleri ve kısa mesaj servisi gibi bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını 

içeren uygulamaları kullanarak kasten ve tekrarlayıcı bir şekilde ve karşı tarafa rahatsızlık veren 

düşmanca davranışlarda bulunulmasıdır. Siber zorbalığın etkilerinin yıkıcı sonuçlara sebep 

olması dikkatleri bu konu üzerine çekmektedir.  

Siber zorbalık daha çok gençler arasında yaşanmaktadır. Okul başarısızlığından intihara 

kadar pek çok yıkıcı sonuca sebebiyet vermektedir. Bu nedenle psikoloji ve eğitim alanında 

çalışanların dikkatini çekmiştir ve bu konuda çokça çalışma yapılmasına neden olmuştur 

(Arıcak, 2009). Yapılan araştırmaların sonuçları siber zorbalığın okullarda git gide daha fazla 

yaygınlaştığını göstermektedir, bu nedenle siber zorbalık konusunun öncelikli ve daha geniş 

gruplarla özellikle nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir (Özdemir ve Akar, 2011). İnternet 

erişiminin gençler için gittikçe daha fazla kolaylaşması ve artması, ailelerin ise bu konuda yeterli 

bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları siber zorbalık konusunda hassasiyeti artırmıştır. Ayrıca 

siber zorbalık vakalarının her geçen gün artması, intihara kadar giden önemli psikolojik 

sorunlara yol açması da önlem alınması gereğini kaçınılmaz bir konu haline getirmiştir 

(Çapulcuoğlu, 2016). 

Yapılan araştırmalarda; siber zorbalığa maruz kalan insanların öfke, tedirginlik ve korku 

gibi duygulara maruz kaldıkları ve yaşadıklarını çevreleri ile paylaşamayıp özellikle ergenlerin 

aile ve arkadaşları ile ilişkilerinde olumsuzluklar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca zorbalığa 

maruz kalan öğrencilerin akademik başarıları düşmekte, uyku sorunları, yalnız kalmaktan 

korkma, dışarı çıkmaktan korkma ve intihar düşüncesi gibi durumlar yaşadıkları görülmektedir 

(Kestel ve Akbıyık, 2016). Siber zorbalığa maruz kalan pek çok kişinin intihar ederek hayatına 

son verdiği haberlerine her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Bunun en büyük örneklerinden 

biri olan insanların özellikle de gençlerin hayatına son verdirten “Mavi Balina Oyunu” artık 

herkesin adını bildiği bir oyundur (Köse, 2017). 

Bu çalışma, farklı lise türlerindeki ergenlerin siber zorbalık ve mağduriyet durumlarını 

tespit edip okullara göre karşılaştırması ve siber zorbalık konusunda okul etkenine dikkat 

çekmesi açısından önemlidir. Çalışmanın neticesinde elde edilecek veriler, okul yönetici ve 

öğretmenlerin farkındalığını arttırması ve mevcut okulların henüz karşılaşmadıkları siber 

zorbalık türleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. Okul yöneticileri ve öğretmenlere 

siber zorbalık konusu ile ilgili bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturulup bu konuda 

problem yaşayan öğrenciler daha fazla yardım alabilecek ve yaşanılabilecek problemlerin de 

önüne geçilebilinecektir. Ayrıca okul yöneticileri ve öğretmenlerin konu hakkında bilgi sahibi 

olması okul zorbalığının sanal ortama taşınmasına ya da tam tersi sanal ortamda yaşanılan siber 

zorbalığın okul ortamına taşınmasına engel olacaktır.  

Ülkemizde siber zorbalık konusu ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ancak okul türleri 

açısından siber zorbalık ve mağduriyeti araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Siber zorbalık ve 

mağduriyeti okul türleri açısından araştırarak literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir. 
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Bu araştırma ile aşağıdaki sorulara cevap aranılmaya çalışılacaktır: 

Lise öğrencilerinin internet ve akıllı telefon kullanım durumlarında okul türleri 

açısından farklılık bulunuyor mu? 

Lise öğrencilerinin okul türü açısından siber zorba olma durumlarında farklılık var mı? 

Lise öğrencilerinin okul türü açısından siber zorbalığa maruz kalma durumlarında 

farklılık var mı? 

Siber zorbalık ve mağduriyet arasında anlamlı bir ilişki var mı? 

Amaçlar  

Bu araştırmanın temel amacı “Ortaöğretim öğrencilerinin farklı okul türleri açısından 

siber zorba-mağdur olma durumları nelerdir?” sorusuna yanıt aramaktır. 

Ana probleme bağlı olarak oluşturulan ilk alt amaç sorusu “Ortaöğretim öğrencilerinin 

internet ve akıllı telefon kullanımı okul türleri açısından anlamlı farklılık göstermekte midir?” 

olmuştur.  

Ana probleme bağlı olarak oluşturulan ikinci alt amaç sorusu “Ortaöğretim 

öğrencilerinin siber zorba olma durumları okul türleri açısından anlamlı farklılık göstermekte 

midir?” olmuştur. 

Ana probleme bağlı olarak oluşturulan üçüncü alt amaç sorusu “Ortaöğretim 

öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma okul türleri açısından anlamlı farklılık göstermekte 

midir?” olmuştur. 

  Ana probleme bağlı olarak oluşturulan dördüncü alt amaç sorusu “Öğrencilerin siber 

zorba olma durumları ve siber mağduriyet durumları arasında anlamlı ilişki var mı?” olmuştur. 

Yöntem 

Bu araştırmada, Ankara ili merkez ilçelerde (Çankaya, Keçiören, Altındağ) bulunan 

farklı lise türlerindeki (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip Lisesi, 

Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Temel Lise) ergenlerin, siber zorbalık ve mağduriyet 

durumları incelenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, lise türü okullarda eğitim 

görmekte olan öğrenciler üzerinden toplanan verilere dayanmaktadır. 

Tablo 1. 
 İlçelere Göre Dağılımı (Hedef Evren). 

 

Ortaöğretim okul türleri ve okul türlerine ait sayılar “tabakalı örnekleme” yöntemi ile 

belirlenmiştir ve ulaşılabilir evreni temsil eder niteliktedir. Yukarıdaki tabloda (Tablo 1) 

verilmiş olan 30 okulun her biri içerisinden seçilen öğrenciler, “Basit Seçkisiz Örnekleme” 
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yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Bu yöntemle öğrencilerin seçimi tesadüfe bırakılarak evreni 

doğru oranda temsil etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara merkez 

ilçelerinden Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle’de bulunan 6 farklı okul türüne ait toplam 30 

okulda eğitim gören toplam 17.623 öğrenciden oluşmakta olup, 1.154 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Evreni temsil edebilecek sayı 376 olarak hesaplanılmış ve 1.154 öğrenciye ulaşılarak bu sayının 

3 katının üzerinde öğrenci sayısına ulaşılmıştır. (Araştırma evrenini oluşturan öğrenci sayısı tüm 

okulların web sitesine girilerek, güncel öğrenci sayılarının toplamının hesaplanması ile elde 

edilmiştir.) Ulaşılan öğrencilere uygulanan anketlerden 13 tanesi çeşitli sebeplerle geçersiz 

kabul edilmiş ve analizler 1.141 anket üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmaya ilk olarak kapsamlı bir literatür taraması yapılarak başlanılmıştır. Bu 

araştırmada betimsel araştırmanın bir türü olan korelasyonel diğer adı ilişkisel olan araştırma 

modeli kullanılmıştır. Bu model kullanılarak ergenlerin okul türü açısından siber zorbalık ve 

siber mağduriyeti durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili oluşturulmuş olan 

amaçlar doğrultusunda mevcut olan durumu tespit etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı özel ve devlet ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik gerekli izinler 

alınarak anket yöntemiyle tarama yapılmış ve niceliksel veri araştırma yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan anket (ölçek) 5’li Likert tipinde 

desenlemiştir. Toplanan veriler, araştırmanın amacına uygun olarak IBM SPSS Statistics 24 ve 

Microsoft Excel 2010 programları kullanılarak elde edilen verilerin çözümlenmesi sağlanmıştır. 

Ölçek 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Stewart ve arkadaşları” tarafından 2014 yılında 

geliştirilmiş olan “Siber Zorbalık Anketi (Cyberbullying Scale)” kullanılanılmıştır. Siber 

Zorbalık Anketinin Türkçe’ye uyarlanması tarafından 2016'da "Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe 

Uyarlaması" adlı tez çalışması ile Selda KÜÇÜK tarafından yapılmıştır (Küçük, 2016) (Küçük, 

2017).  

Ölçek üzere 2 faktörden oluşmaktadır bu faktörler; “Duygusal Zarar Görme ve 

Aşağılanma” ile “Dışlanma ve Şiddet”tir.  

Güvenirlik Analizi 

Tablo 2’yi inceleyecek olursak ölçeğin iç tutarlılık katsayısının crα=0,87 bulunduğunu 

ve faktörlerin iç tutarlılık katsayılarına bakarsak, birinci faktör için crα=0,85 ve ikinci faktör 

için crα=0,74 olarak hesaplandığını görmekteyiz (Küçük, 2017). 

Tablo 2.  
Ölçeğin Alt Faktörlerine Ait Cronbach Alfa Değeri. 

Siber Zorbalık Anketi Cronbach Alfa Değeri 

 Duygusal Zarar Görme ve Aşağılanma 0,85 

 Dışlanma ve Şiddet 0,74 

 Toplam Puan 0,87 

 

Analiz sonuçlarına göre, tüm maddelerin toplam puan ile olan ilişkilerinin [r=0,52; 

p<0,01(SZÖ16)] ile [r=0,72; p<0,01 (SZÖ5)] arasında değiştiği görülmüştür. Tüm maddelerin 

toplam puan ile korelasyonlarının r=0,20’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Küçük, 2016). 



 

572 
 

Tablo 3. 
Madde Toplam Korelasyonu. 

Alt Boyutlar Maddeler 
Madde 
Toplam 

Korelasyonu 

Özdeğer 
ve Açıklanan 

Varyans 

Duygusal Zarar Görme 
ve Aşağılanma 

6-Bir çocuk diğer çocukların sizden artık hoşlanmaması için 
yazılı ya da online mesajlarla sizin hakkınızda yalan söyler mi? 

0,61 

5,353    
 % 41,18 

7-Başka bir çocuk tarafından isteklerinizi 
gerçekleştirmediğiniz taktirde sevilmeyeceğinizi belirten yazılı 
ya da online mesajlar alır mısınız? 

0,57 

8-Herhangi bir arkadaşın diğer arkadaşlarını sizden uzak 
tutacak, sizi aşağılayıcı mesajlar atar mı? 

0,56 

9-İsteklerini yapmadığın taktirde, başka bir çocuktan fiziksel 
olarak incitici mesajlar alır mısın? 

0,69 

11-Başka bir çocuk online ortamda acımasız dedikodu, 
söylenti veya başka kırıcı bir şey göndererek ya da paylaşarak 
sizi küçümser mi? 

0,55 

12-Başka bir çocuk sizin yerinize geçerek, itibarınızı 
zedeleyecek ve arkadaşlık ilişkilerinize zarar verecek mesajlar 
gönderir mi? 

0,53 

13-Başka bir çocuğun, izniniz olmadan, sırlarınızı ve 
fotoğraflarınızı online olarak paylaşması başınıza gelir mi? 

0,52 

Dışlanma ve Şiddet 

1-Başka bir çocuktan sizi fiziksel olarak incitmekle ilgili online 
(çevrimiçi)  ya da yazılı mesaj alır mısınız? 

0,54 

1,239   
  % 9,53 

2-Başka çocuklar sizi kasıtlı olarak online gruplardan çıkarır 
mı? 

0,72 

3-Başka bir çocuk yazılı mesaj ya da online ortamda size kaba 
bir şey söyler mi? 

0,65 

4-Size kızgın olan bir çocuk sizi online gruplardan çıkararak 
intikam alır mı? 

0,57 

5-Güvenliğinizi tehdit eden yazılı ya da online mesaj alır 
mısınız? 

0,64 

10-Online kavgalarda bulunur musunuz? 0,6 

 

Ölçek olarak Siber Zorbalık Anketi’nin seçilmek istenmesinin nedeni iç tutarlılık ve 

güvenirliğinin yüksek olmasıdır. Ölçeğin iç tutarlılık ve güvenirliliğinin göstergesi 

olan Cronbach alfa katsayısı 0,86, Ölçeğin orjinal formunda ise iç tutarlık katsayısı 0,94 olarak 

bulunmuştur. Ölçek maddeleri yapılacak araştırma amacıyla bağdaşmaktadır. Bu anlamda 

yeterli kapsam ve güncelliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Yeni ölçek geliştirmenin zaman ve 

maliyet açısından sorun olması, Kullanılacak ölçme aracı ile ölçülmek istenen okul türüne göre 

siber zorbalık ve siber mağduriyet durumlarını ortaya çıkarmada anlamlı olduğuna karar 

verilmesi, ölçeğin hem siber zorbalığı hem de siber mağduriyeti aynı anda ölçüyor olması, 

ölçeğin orijinal formunda ve çevrilen formunda yapılmış olan geçerlilik güvenirlik analizlerinin 

yüksek oluşu ölçeğin seçilmesindeki diğer nedenler olarak sayılabilir. 

Bulgular 

Ortaöğretim okullarında yapılan bu araştırmadan elde edilen verilere göre, öğrencilerin 

neredeyse tamamının akıllı telefona, bilgisayara veya tablete ve kişisel internete sahip oldukları 

görülmüştür. Internete en çok bağlandıkları cihazın ise %87,19 oranla cep telefonu olduğu 

görülmektedir. Öğrenciler genel olarak günlük 3 saatten fazla internete bağlandıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yarısından fazlasının okul içinde de internete bağlandığı, 

öğrencilerin dörtte biri ise ders sırasında internet kullandığını belirtmiştir. 
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Tablo 4. 

Katılımcıların Okul Türü Açısından İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Anova Testi. 

 

Her bir inceleme için yapılan Levene Testine ilişkin p-değeri=0,000<0,05 

Öğrencilerin internete bağlandıkları cihaz hariç tüm sorularda okul türüne göre 

farklılaşma olduğu görülmektedir.  
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Yapılan bu araştırmada fen lisesinde okumakta olan öğrencilerin diğer öğrencilerden 

daha fazla bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internete sahip olduğu görülmüştür. İnternete girme 

süreniz anne baba ya da bir başka aile büyüğü tarafından denetleniyor mu sorusuna en fazla evet 

cevabını veren okul türü anadolu imam hatip lisesi ve en fazla hayır cevabını veren okul türü ise 

sosyal bilimler lisesi olduğu görülmektedir. İnternette ve internet olmadan bilgisayarda en uzun 

vakit geçiren öğrencilerin mesleki ve teknik anadolu lisesi okullarından oldukları görülmektedir. 

Tablo 5. 
İnternete Bağlanma Durumlarının Önem Derecesine Göre Dağılımı. 

 
*Ağırlıklı toplam=1. derece frekansı x 3 + 2. derece frekansı x 2 + 3. derece frekansı x 1 şeklinde hesaplanmıştır. 

Öğrenciler interneti en fazla sosyal ağlara girmek, müzik dinlemek ve mesajlaşmak için 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Konuyla yapılan araştırmalarda internet ve akıllı telefon 

kullanımı ile ilgili benzer ve farklı sonuçlara rastlanılmıştır. Metli (2017) interneti sosyal ağlara 

girmek için kullananlar, interneti ders çalışmak için kullananlardan daha fazla siber zorbalık 

yaşamaktadırlar. Görücü (2016) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre öğrencilerin 

interneti en çok ödev amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir. Sonra sıra ile en çok sosyal 

paylaşım, bilgi arama ve medya (TV, müzik vb) için kullandıklarını belirtmişlerdir. Ümmetler 

İlhan (2016) öğrencilerin çoğunluğunun internet en fazla oyun oynamak amaçlı kullandıklarını 

daha sonra ise sırası ile kullanım amaçlarının araştırma ve ödev olduğu belirtmiştir. Akbaba ve 

Eroğlu, (2013) ise öğrencilerin interneti ortalama kullanım süresinin 8 buçuk saat olduğunu 

belirtmiştir.  

Tablo 6. 
Okul Türüne Göre Siber Zorbalıkta Bulunma Sayıları ve Yüzdeleri. 
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Tablo 7. 
Öğrencilerin Okul Türüne Göre Sanal Ortamda Rahatsız Edilme / Siber Mağdur Olma Durumlarıı ve Yüzdeleri. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 214 (%18,76) tanesi çeşitli yollarla siber zorbalık 

yaptığını ve 400 (%35,06) tanesi çeşitli yollarla siber zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir. 163 

(%14,19) kişi ise hem siber zorbalıkta bulunmakta hem de siber zorbalığa maruz kalmakta 

olduğunu belirtmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre fen liselerinde okuyan öğrencilerin en fazla siber 

zorbalıkta bulunan öğrenciler olduğu ve özel lise öğrencilerinin en az siber zorbalıkta bulunan 

öğrenciler olduğu görülmektedir. Siber mağduriyet oranlarında kişisel özellikler ve okul türü 

açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Konuyla ilgili diğer bulgular şu şekildedir. Dilber (2013) tarafından yapılan çalışmada 

okul türü açısından siber zorbalık ve mağduriyet konularında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Evegü (2014) Siber zorbalık ve mağduriyet puanlarında yaş, sınıf ve anne eğitim düzeyi 

açısından anlamlı bir farklılık içermediğini belirtmiştir. Tanrıkulu (2013) siber zorbalık 

puanlarında okul türü, sınıf düzeyi ve yaş değişkenleri açısından anlamlı bir farka rastlamadığını 

belirtmiştir. Ünver (2016) yaptığı çalışmada siber zorbalık unsurunun yaşa, sınıf düzeyine, anne 

ve babanın eğitim düzeyine, internete bağlanılan mekana ve ziyaret edilen sitelere göre bir 

değişkenlik göstermediğini belirtmiştir. Pekşen Süslü (2016) Cinsiyet, yaş, anne eğitim durumu 

açısından siber zorbalık ve siber mağduriyet puanlarında anlamlı bir farka rastlanılmadığını 

fakat babanın eğitim düzeyinin siber zorbalığı etkilemezken siber mağduriyeti etkilediğini 

belirtmiştir. Bıyık (2016) cinsiyet, sınıf, interneti kullanım süresi ve bilgisayar kullanım becerisi 

açısından bakıldığında siber mağduriyet puanlarında anlamlı bir farklılaşma görülmediğini 

belirtmiştir.  
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Öğrencilerin sanal ortamda siber zorbalığa maruz kalma şekillerine bakıldığında en 

fazla resimli mesaj ve kişisel video ile mağdur edildikleri görülmektedir. Siber zorbalığa maruz 

kalan öğrencilerde zorbalığın etkisi olarak en fazla ders başarıları düşmekte ve ruh sağlıkları 

bozulmaktadır. Öğrencilerin siber zorbalığa maruz kaldıkları yardım istedikleri kişiler sorulmuş 

ve en çok yardım istedikleri kişilerin arkadaşları ve aileleri oldukları öğrenilmiştir, en az yardım 

istediklerin kişiler ise okul yöneticileri ve öğretmenler olduklarını belirtmişlerdir. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde bizim çalışmamızla benzer ve farklı 

sonuçlar olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları şu şekildedir:  

Metin (2017) öğretmenlerle yaptığı siber zorbalık çalışmasında, öğretmenlerin siber 

zorbalığa maruz kaldığı yollar, kişisel bilgi ve resimlerin kişinin rızası olmadan paylaşılması, 

cinsel taciz, kişisel hesaplarının çalınması, kredi kartı bilgilerinin çalınması, dolandırmaya 

teşebbüs ve profil taklidi vb.dir. Özer (2016) çalışması ile ilgili yaptığı anket sonucunda siber 

zorbalığa maruz kalan öğrencilerin %49’unun internet ya da telefon yoluyla rahatsız 

edildiklerini belirtmişlerdir. Siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler çoğunlukla öfke, üzüntü, 

hayal kırıklığı, stres ve utanç yaşadıklarını belirtmişlerdir. Taştekin (2016) öğrencilerle yapmış 

olduğu siber zorbalık çalışmasında, öğrencilerin en fazla (%44,3 kişi) üzüntü ve (%18,3 kişi) 

öfke hissettiklerini ve yine katılan öğrencilerden birçoğu (%27,2 kişi) hiçbir şey hissetmediğini 

belirtmiştir.  

Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yaşadıkları siber zorbalık ile ilgili yardım 

istedikleri kişiler konusunda bizim çalışmamızla benzer sonuçlara rastlanılmıştır. Bunlar; 

Özer’in (2016) çalışmasında, siber zorbalıkla baş etme yöntemleri arasında son sıralarda 

öğretmene, aileye, psikoloğa başvurma olup en son sırada ise polise başvurma yer almaktadır. 

Taştekin (2016) çalışmasında siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin bu durumu en fazla 

arkadaşları ile (%36,2) paylaştıklarını belirtmişlerdir.  

“Siber Zorbalık” ve “Siber Mağduriyet” düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılacak olursa; 

öğrencilerin “Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet” düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle öğrencilerin “Siber Zorbalık” düzeyleri arttıkça “Siber 

Mağduriyet” düzeyi de artmaktadır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde siber 

zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkinin bizim çalışmamızla benzer sonuçlar olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir: Öğrencilerle yapılan araştırma sonucuna 

göre siber zorbalığa uğramış olma ile siber zorbalık yapma arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki vardır (Gelibolu ve Diğerleri, 2016) (Özdemir, 2015) (Sabancı, 2018). İğdeli (2018) 

çalışmasının sonucunda Siber zorbalık ve siber mağduriyet arasında düşük düzeyde pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Akgül (2018) siber zorbalıkla ilgili çalışmasında, siber 

zorbalıkta bulunmuş olunmasının ileride siber mağdur olmayı yordamadığını fakat siber mağdur 

olanların ileride siber zorba olma durumunu yordadığını görmüştür.  

Öneriler 

Sonuç olarak, siber zorbalığın ve mağduriyetin önlenmesi, maruz kalanlara doğru 

şekilde yardım edilmesi ve siber zorbalık mağdurlarının yardım talebinde bulunmalarının 

sağlanması için yapılabilinecek çalışma veönlemler adına önerilerimiz şu şekildedir: 

1. Ebeveynlere akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili eğitimler 
verilmelidir. Ebevenler bu konuda ne kadar bilgili olurlarsa tehlikenin de o kadar farkında 
olurlar ve olası bir durumda daha iyi yol gösterebilirler. 

2. Ebeveynlere sanal ortam denetimi ve bu denetimin önemi ile ilgili eğitimler verilmelidir. 
Çocuklarımızın sanal ortamda ne yaptıklarını ve yapabileceklerini bilmezsek ve 
denetimde bulunmazsak, çocuklarımız daha fazla siber zorbalıkta bulunur veya 
mağduriyet yaşarlar. 
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3. Öğrencilere akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internetin doğru kullanımı ile ilgili 
eğitimler verilmelidir. Öğrencileri bilişim araçlarının doğru kullanımına karşı eğitmek 
bizim elimizde. 

4. Öğrencilere siber mağduriyetin sonuçları ile ilgili bilgiler içeren seminerler verilmelidir. 
Siber zorbalığa uğrayan insanların neler yaşadıklarını ve bu zorbalıpın sonucunda neler 
olduğu öğrenciler tarafından bilinirse sanal ortamda daha dikkatli olmaları sağlanılabilir. 

5. Öğrencilere karşılaşabilecekleri çeşitli siber zorbalık türleri karşısında ne yapabilecekleri 
konusunda eğitimler verilmelidir. Siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler zorbalığın 
farkına vardıktan sonra bu zorbalığı durduramadıklarını ve genelde arkadaşları dışında 
kimseden de yardım isteyemediklerini belirtmişlerdir. Böyle bir çalışmanın yapılması 
siber zorbalığı durdurma konusunda öğrencilere yol gösterici olabilecektir. 

6. Öğretmenlere akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internetin eğitim amaçlı kullanımı ve bu 
eğitimlerin öğrencilere yönelik eğlenceli hale getirilmesi ile ilgili eğitimler verilebilinir. 
Öğrenciler bilişim araçlarının eğitimden çok eğlence amacı ile kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Çeşitli literatür çalışmalarında bilişim araçlarını eğitim amacı ile 
kullananların eğlence amacı ile kullananlara oranla daha az siber zorbalıkta 
bulunduklarını ve daha az siber mağduriyet yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

7. Öğrenci velilerine siber zorbalık ve mağduriyet konusunda eğitimler verilerek 
bilinçlendirme çalışmaları yapılabilinir. Siber zorbalığın sonuçlarının ne kadar yıkıcı 
olduğunu ve hangi yollarla meydana geldiğini velilere anlatırsak veliler bu konuda 
çocuklarına daha fazla destek olabilir ve yardımda bulunabilirler. Aynı zamanda 
öğrencilerin de bu konuda velilerine güvenleri daha fazla olacaktır. 

8. Tüm okul paydaşlarına, velilere ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile ilgili 
bilgilendirme çalışmaları yapılabilinir. 

9. Öğrencilerin okul içinde boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal faaliyetler 
arttırılabilinir. Sosyal faaliyetleri artan öğrencilerin bilişim araçlarını kullanımları 
azalacak bu sayede siber zorbalık ve mağduriyetlerde de düşüş sağlanabilecektir. 

10. Öğrencilerin okul yöneticileri ve öğretmenlerle ilişkilerini güçlendirecek çalışmalar 
yapılabilinir. Bu sayede öğrencilerin okul içinde yönetici ve öğretmenlere güvenmeleri 
sağlanacak ve siber zorbalıkla ilgili bir mağduriyet yaşadıklarında yardım talebinde 
bulunmaları sağlanabilir. Bu sayede gençlere daha fazlada yardımda bulunabiliriz.  
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Ortaokul Öğretmenlerinin Eylem Kimlikleme 

Düzeylerinin Belirlenmesi 

Ferudun Sezgin186, Erdem Arslan2 87* 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı Ortaokul Öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeylerini 

belirleyerek, eylem kimlikleme düzeyinin bazı demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada örneklem 

2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinde çeşitli branşlarda görev yapan 

(Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Mamak ve Sincan) ortaokul 

öğretmenleri arasından, çok aşamalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 387 kişiden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada iki bölümden oluşan ve araştırmacı tarafından geliştirilen bir veri toplama aracı 

kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik 6 madde bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise eylem kimlikleme 

düzeyindeki bireysel farklılıkları belirlemek için21 maddenin yer aldığıEylem Kimlikleme 

Formundanyararlanılmıştır. Verilerin analizi SPSS ve FACTOR programları kullanılarak 

yapılmış olup eylem kimlikleme düzeyi belirlenirken aritmetik ortalama ve standart sapmadan 

faydalanılmış, ortaokul öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerinin demografik değişkenlere 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ise bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans 

analizlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, ortaokul 

öğretmenlerinin eylem kimlikleme ortalama puanlarının çok yüksek olduğu görülmüştür. 

Ayrıca ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme puanlarının cinsiyet, yaş, branş, kıdem, 

bulunulan okuldaki hizmet süresi ve mezuniyet derecesine göreanlamlı şekilde farklılaşmadığı 

sonucuna varılmıştır  

Anahtar Kelimeler: : Eylem, eylem kimlikleme, öğretmenlik, öğretmen 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to determine the level of action identification of 

secondary school teachers and to determine whether there is a significant difference in the level 

of actionidentification according to some demographic variables.In this study, the survey model 

was used, and the sample consisted of 387 people selected from middle school teachers who 

work in various branches in the central districts of Ankara (Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya, 

Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Mamak and Sincan) in a multi-stage sampling methoddata 

collection tool consisting of two parts and developed by the researcher is used. İn the first part 

of the data collection tool, there are 6 items to determine the demographic characteristics of the 

participants. İn the second part, Action Identification Form, which includes 21 items, was used 

to determine the individual differences in the level of action identification.Data were analyzed 

using SPSS and FACTOR programs and the use of arithmetic mean and standard deviation when 

determining the level of action identification. Whether the identification levels of the teachers 

in secondary schools differed significantly according to the demographic variables were 

examined using independent groups t-test and one-way analysis of variance.According to the 
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results of the analysisit was seen that the average scores of the secondary school teachers action 

identification scores were very high. 

Keywords: Action, action identification, teaching profession, teacher. 

 

 

Giriş 

İnsanlar yaşamın her anında belli davranışlar sergilerler. İnsanların sergiledikleri bu 

davranışlar,  eylem akışı olarak adlandırılır ve insanlara bu eylem akışının herhangi bir kısmında 

ne yaptıkları sorulduğunda belli bir cevap vererek davranışlarını betimledikleri görülür. 

Kişilerin kendilerine sorulan “Ne yapıyorsun?” sorusunu cevaplamak için fazla düşünmezler, 

çünkü kişilerin eylemleri hakkında bir bilgileri söz konusudur ve bu bilgiler ışığında kendilerine 

sorulan soruyu betimleyerek yanıtlarlar. Yani eylemlerine bir kimlik verirler. 

Eylem kimliklemede eylemlerin farklı biçimlerde betimlenmesi durumu mevcuttur. Bu 

durum kimlikler arasında bir hiyerarşik yapıyı meydana getirir. Bir eylemin “Nasıl?” 

gerçekleştiğinin cevabını veren kimlikler alt düzey eylem kimlikleme olarak, “Neden? ve 

Niçin?” yapıldığının sorusunu yanıtlayan cevaplar ise üst düzey eylem kimliklemeler olarak 

ifade edilebilir. Örneğin bir kediye yemek verme eylemi için,“bir kaba yemek koyma” cevabı 

alt düzey bir eylem kimlikleme iken, “karnını doyurma” cevabı ise üst düzey bir eylem 

kimliklemedir. 

Bir eylemi herkes aynı şekilde kimlikleme yapmayacağından, kimlik yapısı kişilere 

özeldir ve bireye hastır. Eylem kimlikleme kuramına göre bireyler eylemlerini betimlerken 

birden fazla kimlik söyleyebilir. Fakat kişiler eylemlerini betimlemede,bu kimlikler arasından 

sadece birini kullanırlar. Kullandıkları bu kimlik ise kendilerine “Ne yapıyorsun?” sorusu 

sorulduğu anda akıllarına gelen basit bilgiyle açıkladıkları kimliktir. Bu kimlik ise o eylemin 

başat kimliği olarak adlandırılır. Başka bir deyişle eyleme hakim olan kimliktir başat kimliktir. 

Eylem kimlikleme kuramında üç ilke mevcuttur: (i) Bir eylem bu eylemin başat 

kimliğine göre sürdürülür. (ii) Bir eylemde üst düzey kimlik başat olma eğilimindedir. (iii) 

Eylem üst düzey başat kimlikle devam edemiyorsa daha alt bir kimlik başat kimlik olma eğilimi 

taşır. Başat kimlik; eğer bir eylem daha kolay, daha bilinir, daha basit, daha kısa sürede 

öğrenilen ve daha kısa sürede yapılabilen bir eylem ise üst düzeyde betimlenecek,bu durumun 

tersi söz konusu olduğunda, yani bir eylem daha zor, daha bilinmez, daha karmaşık, 

öğrenilmesinde zorlanılan ve daha uzun sürede yapılan bir eylem ise bu durumda da alt düzeyde 

betimlenecektir. 

Eylem kimlikleme bireylerin davranışlarına yükledikleri anlamlarla ilgilenir. Bu 

bağlamda ortaokul öğretmenlerinin davranışlarını sergilerken neler düşündüklerini bilmek, 

onların aslında kendilerinin ne yapıyor olduğunu zannettiklerinin cevabını aramak önemlidir. 

Çünkü yetiştirdikleri öğrenci grupları, insan yaşamının en kritik evrelerinden biri olan ergenlik 

çağını yaşayan çocuklardır. 

Ortaokul öğrencilerinde, kimliklerin oluşumunda etkili olan özdeşim modelleri 

genellikle yaşıtlar, popüler kişiler, öğretmenler, vb. olmaktadır. Dolayısıyla okulların sahip 

olduğu olanakların kalitesi ve bu sistemin içinde bulunan öğretmenlerin sergiledikleri 

davranışların niteliği, bireylerde gözlemlenen kişilik gelişimine olumlu ya da olumsuz etki 

edeceği söylenebilir. 

Eylem kimlikleme literatürde yeni bir konu alanı olarak nitelendirilebilir. Bu konuyla 

ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında öğretmenlerle ilgili bir çalışmaların oldukça sınırlı 
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olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın öğretmenlerde eylem kimliklemenin gelişimine katkıda 

bulunması beklenmektedir. 

Çalışmanın kapsamında ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

 

1. Ortaokul öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeyleri nedir? 
2. Ortaokul öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeyleri; 

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Kıdem 

 Branş  

 Bulunulan okuldaki hizmet süresi ve 

 Öğrenim durumu değişkenlerine anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan ‘tarama 

modeli’ kullanılacaktır. Tarama modelinde bulunan ilişkiler gerçek bir neden-sonuç ilişkisi 

olarak yorumlanamaz, ancak bu yönde bazı ipuçları sunarak bir değişkendeki durumun 

belirlenmesi halinde diğerinin kestirilmesinde faydalı sonuçlar verebilir. 

Çalışmanınevrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinde 

bulunan devlet ortaokullarında görevli öğretmenler oluşturacaktır. Araştırma örnekleminin 

belirlenmesinde ise seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme ve tabakalı 

örnekleme yöntemleri kullanılacaktır. 

Bu çalışmada öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerini belirlemek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilmesi planlanan anket uygulanacaktır. Anketin birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik maddeler yer alacak, ikinci 

bölümündeki maddelerin ise araştırmanın alt problemlerini kapsayacak nitelikte olması 

sağlanacaktır. Bu bağlamda hazırlanacak anket için öncelikle taslak form oluşturulacak, bu 

taslak üzerinden uzman görüşü alınarak uygulama formu oluşturulup, bu uygulama formu 

üzerinden yapılacak analizlerle ankete son şekli verilerek verilerin toplanması planlanmaktadır. 

Öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerinin ne olduğu temel istatistiki kavramlardan 

olan ortalama ve standart sapma ile belirlenecek, demografik değişkenlere göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılacak analiz yöntemleri ise verilerin 

dağılım sonucuna göre belirlenecektir. Veriler normal dağılım gösterirse t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi kullanılacak, normal dağılım göstermezse parametrik olmayan testler tercih 

edilecektir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve veri toplama sürecinde kullanılan 

eylem kimlikleme formundan yararlanılmıştır. Bu form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 madde, ikinci bölümde 

ise öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 29 madde 

kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan eylem kimlikleme formunun açımlayıcı faktör 

analizi, örneklemde ulaşılan 387 veri ışığında gerçekleştirilmiş ve araştırmanın alt 

problemlerinin tüm analizi bu verilerden faydalanılarak yapılmıştır. 

İlgili formun geçerlik yapısı açımlayıcı faktör analizi ile güvenirliği ise KR-20 

güvenirlik katsayısının yanında yapı geçerliğini çözümlemede kullanılan Factor Analysis 

10.8.04 programında üretilen EAP güvenirlik katsayısı ile gösterilmiştir. Geliştirilen veri 
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toplama aracı için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda oluşan faktör yük değerleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. 
Maddelerin Tek Faktör Altında Yapılan AFA Sonucunda Oluşan Faktör Yük Değerleri. 

Maddeler Faktör Yük Değerleri 
1 0.382 
3 0.379 
4 0.343 
5 0.552 
7 0.513 
8 0.626 
9 0.727 
11 0.394 
13 0.398 
14 0.619 
15 0.585 
16 0.777 
17 0.484 
19 0.412 
20 0.578 
21 0.666 
22 0.611 
23 0.543 
25 0.493 
26 0.327 
27 0.489 

 

Tablo 7’ de yük değerleri verilen ve ilk yapıda bulunan 29 madde içinden çıkarılan 8 

madde sonucunda kalan 21 madde için yapılan AFA sonucunda elde edilen veriler ışığında, 

araştırmacı tarafından öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

oluşturulan eylem kimlikleme formunun tek faktörlü bir yapıda olduğu, 21 maddeden oluştuğu, 

bu maddelerin toplam varyansın % 31.5’nin açıkladığı, madde yük değerlerinin en küçük 0.343 

ile üçüncü maddeye ait olduğu, en büyük yük değerinin ise 0.777 ile 16. maddeye ait olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
 
 

Bulgular 

Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerine ilişkin minimum, 

maksimum değerleri ile ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 7’de verilmiştir.  
Tablo 2. 
Ortaokul Öğretmenlerinin Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler. 

 n Minimum     Maksimum   S 

Eylem 
kimlikleme 

387 3 21 17.34 3.42 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerinin ortalama puan 

değerlerinin 17.34 olduğu en düşük eylem kimlikleme puanının 3, en yüksek eylem kimlikleme 

puanının ise 21 olduğu, bununla birlikte eylem kimlikleme düzeyinin standart sapmasının 3.42 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının cinsiyetlerine göre t-

Testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. 
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları. 

Cinsiyet n   S sd t p 

Kadın 275 17.48 3.29 385 1.30 .20 

Erkek 112 16.98 3.73    

Öğretmenlerin eylem kimlikleme puanları incelendiğinde, eylem kimliklemenin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (t = 1.30, p > .05). Bulgular 

ışığında öğretmenlerin eylem kimlikleme puanları üzerinde cinsiyet anlamlı bir değişken 

değildir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeyleri cinsiyete göre 

farklılaşma göstermemektedir. 

 
 

Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 4’te, 

eylem kimlikleme puanlarının yaşlarına göre ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
Tablo 4. 

Öğretmenlerin Yaşlarına İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Yaş n   
S 

21-30 65 17.02 3.36 

31-40 152 16.98 3.73 

41-50 110 17.65 3.20 

51 ve üstü 60 18.02 3.02 

Toplam 387 17.34 3.43 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden yaşları 21-30 aralığında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.02 olarak, yaşları 31-40 aralığında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 16.98 olarak, yaşları 41-50 aralığında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.65 olarak ve yaşları 51 ve üstü 

aralığında bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 18.02 olarak genel ortalama 

puanın ise 17.34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Tablo 5. 
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Yaşlarına Göre ANOVA Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

KT sd KO F p 

Gruplar arası 64.25 4 21.41 1.83 .140 

Gruplar içi 4470.08 383 11.68   

Toplam 4534.33 387    

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının öğretmenlerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [F(4.383)=1.83, p>.05]. Bu 

sonuçlara göre, öğretmenlerin eylem kimlikleme davranışları üzerinde yaşlarının anlamlı bir 

farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle yaş öğretmenlerin eylem kimlikleme 

düzeylerine etki etmemektedir. 

Öğretmenlerin Toplam Hizmet Süresine (Kıdem) Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin 
Bulgular 



 

585 
 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin toplam hizmet süresine (kıdem) ilişkin betimsel 

istatistikler Tablo 6’da, eylem kimlikleme puanlarının toplam hizmet süresine (kıdem) göre 

ANOVA sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 6. 
Öğretmenlerin Toplam Hizmet Sürelerine İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Kıdem n   S 

1-5 yıl 54 17.31 3.40 

6-10 yıl 66 17.27 2.99 

11-15 yıl 75 16.56 4.12 

16-20 yıl 70 17.41 3.29 

20 ve üzeri yıl 122 17.81 3.22 

Toplam 387 17.33 3.42 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden kıdemleri 1-5 yıl arasında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.31 olarak, kıdemleri 6-10 yıl arasında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.27 olarak, kıdemleri 11-15 yıl arasında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 16.56 olarak, kıdemleri 16-20 yıl arasında 

bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.41 olarak, kıdemleri 20 ve üzeri yıl 

arasında bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.81 olarak, genel puan 

ortalamasının ise 17.33 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 7. 
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Toplam Hizmet Sürelerine (Kıdem) Göre ANOVA 

Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

KT sd KO F p 

Gruplar arası 73.46 5 18.37 1.57 .181 

Gruplar içi 4460.87 382 11.68   

Toplam 4534.33 387    

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının toplam hizmet 

sürelerine (kıdem) anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [F(5.382)=1.57, p>.05]. Bu 

veriler ışığında, öğretmenlerin eylem kimlikleme davranışları üzerinde toplam hizmet 

süresinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bir başka deyişle eylem 

kimlikleme puanları toplam hizmet süresine göre farklılaşmamaktadır. 

Öğretmenlerin Branşına Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 8’de, 

eylem kimlikleme puanlarının branşlarına göre ANOVA sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 8. 
Öğretmenlerin Branşlarına ilişkin Betimsel İstatistikler. 

Branş n X  S 

Sayısal 119 17.05 3.63 

Sözel 192 17.32 3.47 

Yetenek 76 17.82 2.95 

Toplam 387 17.34 3.43 
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Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerden sayısal branşta 

bulunanların eylem kimlikleme ortalama puanının 17.05 olduğu, sözel branşta bulunanların 

eylem kimlikleme ortalama puanının 17.32 olduğu, yetenek branşında bulunanların eylem 

kimlikleme ortalama puanının 17.82 olduğu, genel ortalamanın ise 17.34 olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 9. 
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Branşlarına Göre ANOVA Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

KT sd KO F p 

Gruplar arası 27.23 3 13.62 1.16 .315 

Gruplar içi 4507.10 384 11.74   

Toplam 4534.33 387    

Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının branşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [F(3.384)=1.16, p>.05]. Bu veriler ışığında, 

öğretmenlerin eylem kimlikleme davranışları üzerinde branşın anlamlı bir farklılığa sahip 

olmadığı görülmektedir. Bir başka deyişle eylem kimlikleme puanlarına, öğretmenlerin görev 

yaptıkları branşları etkide bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine 
İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bulundukları okuldaki hizmet sürelerine ilişkin 

betimsel istatistikler Tablo 10’da, eylem kimlikleme puanlarının bulundukları okuldaki hizmet 

süresine göre ANOVA sonuçları Tablo 11’de verilmiştir 

Tablo 10. 
Öğretmenlerin Bulundukları Okuldaki Hizmet sürelerine İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Bulundukları 
Okuldaki Hizmet Süresi 

n X  S 

1-5 yıl 276 17.10 3.43 

6-10 yıl 70 18.17 3.21 

11 ve üzeri yıl 41 17.49 3.59 

Toplam 387 17.34 3.43 

Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden bulundukları okuldaki 

hizmet süresi 1-5 yıl arasında bulunanların eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.10 

olduğu, 6-10 yıl arasında bulunanların 18.17 olduğu, 11 ve üzeri yıl arasında bulunanların 

eylem kimlikleme puan ortalamasının 17.49 olduğu genel puan ortalamasının ise 17.34 olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 11. 

Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre 
ANOVA Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

KT sd KO F p 

Gruplar arası 66.99 3 32.49 2.79 .063 
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Gruplar içi 4469.35 384 11.64   

Toplam 4534.33 387    

Tablo 11 incelendiğinde, öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının bulundukları 

okuldaki hizmet sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır 

[F(3.384)=2.79, p>.05]. Bu veriler doğrultusunda, öğretmenlerin eylem kimlikleme 

davranışları üzerinde bulundukları okulda yaptıkları görev sürelerinin anlamlı bir farklılığa 

neden olmadığı görülmektedir. Bir başka deyişle eylem kimlikleme puanlarına öğretmenlerin 

bulundukları okulda yaptıkları görev süreleri etmemektedir. 

4.7. Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Eylem Kimlikleme Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının öğrenim durumuna 

göre t-Testi sonuçları Tablo 12’de verilmiştir 

Tablo 12. 
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Puanlarının Öğrenim Durumuna Göre t-Testi Sonuçları. 

Öğrenim 
Durumu 

n X  S sd t p 

Lisans 343 17.26 3.49 385 1.27 .204 

Lisansüstü 44 17.95 2.80    

Öğretmenlerin eylem kimlikleme puanları incelendiğinde, eylem kimliklemenin 

öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (t=1.27, p>.05). Bu 

veriler doğrultusunda öğretmenlerin eylem kimlikleme puanları üzerinde öğrenim durumu 

anlamlı bir değişken değildir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeyleri 

öğrenim durumuna göre farklılaşma göstermemektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeylerine ilişkin bulgular incelendiğinde 

eylem kimlikleme formundan alınan puanların ortalamasının yüksek seviyede olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum, kuramın öne sürdüğü ilkelerden biri olan “bir eylemle ilgili hem alt 

hem üst düzeyde kimlikler mevcut ise bireyler bu eylemin üst düzey kimliklerini kullanma 

tercihindedirler (Vallacher ve Wegner, 1985, 1987)” ilkesiyle bağdaşmaktadır. Bununla birlikte 

araştırmaya katılan öğretmenlerin eylem kimlikleme puanlarının yüksek seviyede 

gerçekleşmesi, kuramın “kimlikleme düzeyine davranışın oluştuğu ortam etki eder” sayıltısıyla 

yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Çünkü araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı 

sınıflarda görev yapmaktadır ve sınıfların çoğu aydınlanma, ısınma, sınıf mevcudu, akılı tahta, 

bilgisyar, projeksiyon ve internet gibi özellikler bakımından yüksek düzeyde ve benzer içerikler 

taşımaktadır. Yani kimliklenen davranışların oluştuğu ortamlar birbirine hem yakın hem de üst 

düzey özelliktedir. Bu nedenle araştırmaya katılan öğretmenlerin eylem kimlikleme 

düzeylerinin yüksek çıkması beklenen bir durum olarak görülebilir. Araştırma ile ilgili öneriler 

şu şekilde sıralanabilir: 

1. İlgili araştırmanın örneklemi Ankara ilinden seçilerek oluşturulmuştur. Farklı illerde 

çalışan öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

2. İlgili araştırmada ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeylerini belirlemek 

amaç edinmiştir. Diğer kademelerde görev yapan öğretmenlerin eylem kimlikleme düzeylerini 

konu edinen bir çalışma gerçekleştirilebilir. 

3. İlgili araştırmada ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeylerini 

belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş herhangi bir değişkenle arasındaki ilişkiye 

bakılmamıştır. Mobbing, tükenmişlik vb. değişkenlerle eylem kimlikleme düzeylerinin 

arasındaki ilişki başka araştırmalarda konu edinilerek kuramın ilerlemesine olanak tanıyabilir. 
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4. İlgili araştırmada ortaokul öğretmenlerinin eylem kimlikleme düzeyi çok yüksek 

bulunmuştur. Bu durum öğretmenlerin mesleki görevlerini üst düzeyde kimliklendiğini 

göstermekle birlikte, öğretmenlerin görevlerini niçin yaptıklarına odaklandığını belirtmektedir. 

Buradan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hizmet içi eğitim v.b. faaliyetlerinde içeriğin 

nasıl yapılacağından ziyade niçin yapıldığının öğretmenlere tam olarak açıklanması, bu tür 

faaliyetlerin hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağı söylenebilir 
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Okullarda Kolektif Sorumluluğun Anlam ve Doğasına İlişkin Bir 

Araştırma 

Ferudun Sezgin88, Emine Doğan89, Mehtap Naillioğlu Kaymak90, 

 

Öz 

Araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre kolektif sorumluluk 

kavramının anlam ve doğası, yüklendiği işlevler, okulda kolektif sorumluluğu geliştiren ve 

engelleyen faktörler ve kolektif sorumluluğu geliştirmeye yönelik öneriler incelenmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve olgu bilim deseni benimsenmiştir. Kahramanmaraş il 

merkezinde yer alan 6 ortaokuldan 10 okul yöneticisi ve 15 öğretmen olmak üzere toplamda 25 

katılımcı, maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri ile çalışma grubuna dâhil 

edilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre; okul yöneticileri ve öğretmenler, kolektif sorumluluğu işbirliği ve sorumluluğun okulda 

herkes tarafından paylaştırılması olarak tanımlamış ve kolektif sorumluluğun okulda olumlu 

iklim oluşturma, öğrenci başarısını arttırma gibi önemli işlevler üstlenerek pek çok boşluğu 

doldurduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar okulda iletişim kanallarının açık olmasının ve 

etkinliklere katılımın sağlandığı bir kültürün kolektif sorumluluğu geliştirdiğini düşünmektedir. 

Diğer taraftan ileri yaş öğretmenlerin aktifliğini yitirmesi, yalnızca kendi öğrencisini 

sahiplenme, sorumluluktan kaçma, rekabet ve kıskançlık ortamı, okul ve sınıfların akademik 

başarıya göre seviye olarak sınıflandırılması gibi bazı faktörlerin kolektif sorumluluğu 

engellediğini düşünmektedirler. Yöneticinin iletişim becerileri ve sosyal ilişkilerinin iyi olması, 

kolektif etkinlikler düzenlenmesi, öğretmen kalitesi/yeterliğinin artırılması, yönetici 

sirkülasyonunun azaltılması, öncelikle bireysel sorumluluğun yerine getirilmesi, öğretmene 

değer verilmesi ve itibarının artırılması kolektif sorumluluğun geliştirilmesine yönelik öneriler 

olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, Kolektif Sorumluluk, Okul Yöneticisi, Öğretmen 

 

A Research Regarding the Significance and Nature of the Collective 

Responsibility in Schools  

Abstract 

In this research the significance and nature of the collective responsibility concept, the 

functions it undertakes, the factors that improve or restrain the collective responsibility in school 

and the suggestions aimed at enhancing the collective responsibility were analysed according to 

the opinions of school managers and teachers. In the study, the qualitative research method and 

phenomenology design were adopted. A total of 25 participants were incorporated by using 

maximum variety and criterion sampling techniques in the study group, including 10 school 

managers and 15 teachers from 6 secondary schools located in the city centre of 

Kahramanmaraş. Semi structured interview form developed by the researchers was used in the 

study. For the analysis of data, descriptive analysis was used. According to the conclusions of 

the research; the school managers and teachers have defined the collective responsibility as the 

collaboration and the sharing of the responsibility by everyone in the school and indicated that 

the collective responsibility fills in many voids through undertaking important functions such 

as creating a positive climate, increasing the student success. The participants reflect that the 
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school communication channels being open and a culture that ensures attending the activities 

improves the collective responsibility. On the other hand, they consider that some factors such 

as teachers of advanced age loosing their activeness, adoption of only the respective students, 

evading responsibility, competition and jealousy environment, the classification of the school 

and classrooms as levels based on the academical success hinder the collective responsibility. 

The communication skills and social relationships of the managers being well, organisation of 

collective activities, increasing the teacher quality/qualification, decreasing the turnover of 

managers, discharging of the personal responsibility primarily, valuing the teachers and 

increasing their prestige have been revealed as suggestions aimed at enhancing the collective 

responsibility. 

Keywords: Responsibility, Collective Responsibility, School Administrator, Teacher 

Giriş 

Öğrenci başarısını arttıran okul düzeyli değişkenlerden biri de kolektif sorumluluktur. 

Kolektif sorumluluk, genel olarak yönetici ve öğretmenlerin öğretimin çabaya değer olduğu 

düşünerek okul sorumluluklarına bağlı olmaları ve öğrencilerinin öğrenmeleri için sorumluluk 

almaya istekli olmaları başka bir deyişle resmi beklentilerin ötesinde girişimlerde bulunmaları 

olarak tanımlanmaktadır (Hairston, 2016; Di Paola ve Hoy, 2005; Logerfo ve Goodardes, 2008; 

Qian, Youngs ve Frank, 2013; Wu, Hoy ve Tartar, 2013). Wu (2013) kolektif sorumluluğun 

bileşenlerini; tüm öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu olma, öğretim için yüksek standartlar 

koymaktan sorumlu olma, birbirlerine yardım etmekten sorumlu olma ve öğrenci başarısını 

sağlamaktan sorumlu olma olarak tanımlamaktadır. 

Literatürde kolektif sorumluluk ile ilgili yapılan araştırmalarda; kolektif sorumluluğun 

akademik iyimserlik (Diamond, Randolph ve Spillane, 2004; Logerfo ve Goodard, 2008; Wu 

vd., 2013), paylaşılan liderlik ve öğretmen-yönetici güveni (Wahlstrom ve Louis, 2008), okul 

iklimi (Hairston, 2016), okul liderliği (Park, Lee ve Cooc, 2018), dönüşümcü liderlik (Vanblaere 

ve Devos, 2016), okul yöneticisine duyulan güven (Terry, 2015) ve örgütsel vatandaşlıkla 

pozitif ilişkili olduğu (Wu, 2012;  Wu vd., 2013) tespit edilmiştir.  Kolektif sorumluluğun etik 

ikilemleri anlamada ışık tuttuğu (Marino, 2000), okul reformu ve örgütsel değişim için bir 

kaynak olduğu (Newmann, King ve Youngs, 2000) örgütsel kapasiteyi ve kolektif etkinlik 

duygusunu geliştirdiği (Kruse, Louis ve Bryk, 1995),  kıdemli mentör öğretmenlerin göreve yeni 

başlayan öğretmenlerle etkileşimini arttırarak okula uyum sağlamalarını kolaylaştırdığı (Qian 

vd., 2013) işbirliğini arttırdığı, akran baskısını ve dışlanmayı azalttığı ve hesap verebilirliği 

sağladığı (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas ve Wallace, 2005) görülmüştür. Bununla birlikte, 

ilgili literatür incelendiğinde okullarda kolektif sorumluğu irdeleyen ve kolektif sorumluluğun 

anlam ve doğasına ilişkin daha derinlemesine bulgular sunacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğu 

anlaşılmaktadır. 

Okulun temel varlık gayesi olan eğitim-öğretim süreçleri ile öğrenci başarısı ve 

mutluluğu ortak bir çaba ve sinerjinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, okul kolektif 

sorumluluk duygusunun yeşerdiği ve geliştiği bir ortak öğrenme ve gelişim ekosistemi 

olmalıdır. Okulun başarısı ve etkililiği çalışanların kişisel çaba ve katkılarının ötesinde bir ekip 

çalışmasını, ortak bir anlayışı ve kolektif sorumluluğu zorunlu kılmaktadır. Bandura (2001), 

insanların başarmaya çalıştığı pek çok şeyin ancak kolektif ve sosyal bir dayanışma ile 

gerçekleşeceğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar (Gant, 2010; Lee ve Smith, 1996; Louis ve 

Marks 1998; Wu, 2012; Wu vd., 2013) kolektif sorumluluk ile öğrenci başarısı arasında güçlü 

bir bağlantı olduğunu, kolektif sorumluluğun okullarda olumlu etkilerini olduğunu göstermekte 

ve özellikle yönetici desteği gerektirdiğini vurgulamaktadır. Ancak çalışmalarda kolektif 

sorumluluğa dair yönetici görüşlerine başvurulmadığı görülmüştür. Okul müdürlerinin 

öğretmenler arasında bir katalizör ve koordinatör olarak okulların gelişim ve iyileştirme 

sürecinde anahtar bir role sahip oldukları bilinmektedir (Balcı, 2007). Okul yöneticilerinin 

okulda yürütülen faaliyetlerde birinci derece sorumlu kişiler oldukları göz önüne alınırsa 

kolektif sorumluluk ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.  



 

591 
 

Bu çalışmanın sonuçları yöneticilerin ve öğretmenlerin kolektif sorumluluğun anlam ve 

doğasına ilişkin farklı ve ortak bakış açılarını ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte eğitimde 

politika yapıcılara, okul yöneticileri ve öğretmenlere kolektif sorumluluğun oluşturulması ve 

geliştirilmesinde uygulamaya dönük bulgular ile katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; 

ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, mesleki tutumlarını yansıtan bir okul 

normu olarak kolektif sorumluğun anlam ve doğasını, yüklendiği işlevleri, etkilendiği faktörleri 

ve okullarda kolektif sorumluluğun geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini tespit etmektir. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaktadır:  

1. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin kolektif sorumluluk kavramına ilişkin tanımlamaları 
ve kavramsallaştırmaları nasıldır? 

2. Okul yöneticisi ve öğretmenler öğrenci başarısı ve okulun etkililiği açısından kolektif 
sorumluluk kavramına nasıl bir önem ve işlev yüklemektedirler? 

3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine göre okulda kolektif sorumluluğu 
geliştiren ve engelleyen etkenler nelerdir? 

4. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin okullarda kolektif sorumluluğun oluşturulmasına ve 
geliştirilmesine yönelik önerileri nelerdir? 

 

Yöntem 

Bu araştırma okul yöneticisi ve öğretmenlerin kolektif sorumluluk konusundaki 

düşüncelerini bütüncül ve derinlemesine bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlayan nitel bir 

araştırmadır. Nitel araştırmada algılar ve olaylar gerçekçi ve bütüncül bir bakış açısıyla incelenir 

ve sosyal olguları bağlı oldukları çevre içinde araştırma amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoleji) deseni benimsenmiştir. 

Araştırmada çalışma grubu 2018-2019 dönemi Kahramanmaraş il merkezinde 

ortaokullarda görev yapmakta olan 15 öğretmen ve 10 okul yöneticisinden oluşmaktadır. 

Olgubilim araştırmasında, katılımcı bireyler, araştırılan olayla ilgili deneyimlere sahip olmalı 

ve yaşanmış deneyimlerini açık bir biçimde ifade edebilmelidirler (Creswel, 2013). Araştırmada 

katılımcılar ölçüt örneklem ve maksimum çeşitlilik ile belirlenmiştir. Katılımcıların 

belirlenmesinde bulunduğu ortaokulda en az bir yıldır görev yapıyor olma ölçütü dikkate 

alınmış ve cinsiyet, yaş ve kıdem özellikleri dikkate alınarak örnekleme çeşitlemesi yapılmıştır. 

Çalışma grubundaki okul yöneticilerinin 2’si kadın, 8’i erkektir. Okul yöneticilerinin yaş 

ortalaması 38 yaş ve üzeri, kıdemleri 14 yıl ve üzeridir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin 8’i 

kadın, 7’si erkektir. Öğretmenlerin yaş ortalaması 43 ve üzeri, kıdemleri 14 yıl ve üzeridir.  

Olgubilim araştırmalarında başlıca veri toplama araçlarından biri görüşmedir (Fraenkel 

ve Wallen, 2008). Araştırmada verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları 

görüşme yapılan kişiye kendini ifade etme imkânı sağlamaktadır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Formun hazırlanma sürecinde, yerli ve yabancı literatür 

taranmış ve soru havuzu (beş soru) oluşturulmuş, uzman görüşlerine sunulmuştur. Çalışma 

grubuna girmeyen bir müdür yardımcısı ve öğretmenin görüşleri alınarak kapsam açısından 

soruların geçerliği sağlanmış ve bir sorunun iptal edilmesine karar verilerek dört sorudan oluşan 

görüşme formuna son hali verilmiştir. Ana soruların yanında sonda soruları da eklenmiştir. Yüz 

yüze yapılan görüşme sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerin izinleri alınmak suretiyle 

sorulara verdikleri cevaplara ilişkin ses kayıt cihazı kullanılmış (ortalama süre 20’) ve yazılı 

notlar alınmış ve ses kayıt deşifreleri yapılmıştır. Her katılımcıya birer kod verilerek (okul 

yöneticilerine (Y), öğretmenlere (Ö)) konuşmalar bire bir yazı formatına dönüştürülmüştür.  

Yazılı notlar okunarak gözden geçirilmiş, eksik veya hatalı yazımlar olup olmadığı kontrol 

edilmiştir. Tüm yazılı elektronik dokümanlar bir tablolama programında toplanmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler ilgili literatüre göre belirlenmiş, çalışmanın alt 
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amaçlarına göre dört tema ile sunulmuştur, her bir tema kapsamında kategori, kodlar çıkartılmış 

ve verilerin betimsel analizi yapılarak bulgular sunulmuştur.  

Bulgular 

Çalışma grubunda bulunan katılımcılara “Kolektif sorumluluk kavramı sizin için ne 

anlam ifade etmektedir?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplara ilişkin önemli görülen 

kısımlar katılımcıların kendi ifadeleri ile aşağıda özetlenmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenler 

kolektif sorumluluk kavramının anlamına ilişkin işbirliği ve sorumluluk paylaşımı kategorilerini 

öne çıkararak tanımlamalar yapmışlardır. Kolektif sorumluluğu, işbirliği kategorisinde; 

öğretmenlerin yarısından fazlası (n=9) iş bölümü, iş birliği, koordineli çalışma, takım halinde 

çalışma, beraber çalışma, bir arada iş yapma, uyum içinde olma, biz bilinci, ortak 

çaba/hareket/karar alma, öğretmen, idareci ve velinin eğitim için ortaklığı kodlarıyla 

tanımlarken, yöneticilerin yarısı (n=5) birlikte iş yapma, birlikte yürüme, biz anlayışı, takım, 

ruhu, ortak çaba, veli öğretmen ve idarecinin birlikte yürümesi, STK'larla iş birliği gibi kodlarla 

tanımlamışlardır. Sorumluluk paylaşımı kategorisinde; öğretmenlerin yarıya yakını (n=7) 

birlikte elini taşın altına koyma, işleyişe ortak olma, iyi-kötü sonucun paylaşılması, ortaklaşa 

alınmış sorumluluk, her bireyin sürece dahil olması kodlarıyla tanımlarken yöneticilerin yarıya 

yakını (n=4) birlikte sorumlu olma ve sorumluluğun ortak paylaşımı/bölüşümü gibi kodlarla 

kolektif sorumluluğu tanımlamışlardır. Rahat ve güçlü iletişim, sorumlu hissetme, işini en iyi 

yapma, bütünlük sağlama kategorilerinde yalnızca öğretmenlerin tanımlamalar yaptıkları 

görülmektedir. Rahat ve güçlü iletişim kategorisinde (n=2), çekinmeden rahat konuşabilme, 

irtibatın güçlü olması ve devamlı fikir alışverişi, sorumlu hissetme kategorisinde (n=1) kendini 

sorumlu hissedip bu yönde etkinliklerde bulunma, işini en iyi yapma kategorisinde (n=1) 

herkesin işini en iyi yapması, bütünlük sağlama kategorisinde (n=1) okul bütünlüğü gibi 

kodlarla öğretmenlerin kolektif sorumluluğu açıkladıkları görülmektedir. İçselleştirme ve ortak 

hedef için çaba kategorilerinde yalnızca yöneticilerin tanımlamalar yaptıkları görülmektedir. 

İçselleştirme kategorisinde (n=1) kolektif sorumluluğu diğer çalışanlara göre daha çok 

içselleştirme, ortak hedef için çaba kategorisinde (n=1) herkesin aynı hedef için çaba sarf etmesi 

gibi kodlarla yöneticiler kolektif sorumluluğu açıkladıkları görülmektedir. Bu açılardan 

değerlendirildiğinde yönetici ve öğretmenlerin kolektif sorumluluk kavramına yönelik birbirine 

yakın görüşler belirterek benzer tanımlar kullandıkları görülmektedir. Bazı katılımcıların bu 

konudaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Sorumluluğun bir kişiye değil her kese ait olması” (Ö13) 

“Birlikte bir iş yapabilme becerisidir”(Y6) 

Katılımcılara “Okulun etkililiği ve öğrenci başarısı açısından kolektif sorumluluk 

kavramı nasıl bir işlev yüklenmektedir?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplar aşağıda 

özetlenmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin kolektif sorumluluk kavramının yüklendiği 

işlevlere ilişkin iklimi olumlulaştırma, öğrenci başarısını artırma, olumlu duygular oluşturma, 

aidiyet duygusu geliştirme, verimliliği-etkililiği artırma, çalışanlar arası işbirliğini geliştirme, 

fedakarlık, gönüllü veli katılımı, farklı görüş zenginliği oluşturma kategorilerini öne çıkardıkları 

ve ortak görüşlerle birleştikleri görülmektedir. İklimi olumlulaştırma kategorisinde 

öğretmenlerin yarısından fazlası (n=9) olumlu örgüt iklim, destekleyici ve geliştirici iklim, 

huzurlu ve başarılı ortam, keyifli ve işdoyumu yüksek ortam, mutluluk, birbirine tahammül 

etme, aktif olma, dinamik kültür, değerli ve özel hissettirme kodlarıyla ifade ederken 

yöneticilerin yarısı (n=5) destekleyici ve paylaşımcı kültür, mutlu ve huzurlu aile ortamı, işini 

severek yapan güler yüzlü öğretmenler, heyecanla okula gelen öğretmen, samimi ve güler yüzlü 

ortam kodlarıyla yüklendiği işlevleri ifade ettikleri görülmektedir. Öğrenci başarısını artırma 

kategorisinde öğretmenler (n=5) başarıya olumlu yansıma, başarıyı arttırma, yüksek hedefler 

koyma kodlarıyla, yöneticilerin yarısı (n=5) başarı artışı, yüksek hedeflerin gerçekleşmesi, 

öğretmeninin başarıya inanması, başarının kendiliğinden gelmesi gibi kodlarla ifade ettikleri 
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görülmektedir. Olumlu duygular oluşturma kategorisinde öğretmenler (n=4) sevgi, saygı ve 

değerli hissetme, keyif verme, başarı hazzını tatma ve kendini göstermeye imkan tanıma, bir 

yönetici (n=1) ise sevgi saygı artırma kodlarıyla ifade etmişlerdir. Aidiyet duygusu geliştirme 

kategorisinde öğretmenler (n=3) işe adama, sahiplenme, öğretmen ve öğrenci aidiyeti, öğrenci 

öğrenmesine adama, yöneticiler (n=2) birlik ve beraberlik sağlama, aitlik hissi oluşturma gibi 

kodlarla görüşlerini bildirmişlerdir. Verimliliği-etkililiği artırma kategorisinde öğretmenler 

(n=3) verimli sonuç elde etme, daha iyi sonuç elde etme, etkililiği olumlu yönde etkileme, 

yöneticiler (n=2) etkililiği ve verimliliği arttırma, sürecin verimli geçmesi kodlarıyla 

açıklamışlardır. Çalışanlar arası işbirliğini geliştirme kategorisinde öğretmenler (n=2) işbirliği 

geliştirme, personel açığının belli olmaması, yöneticiler (n=3) işbirliği yapma, performansı zayıf 

çalışanın boşluğunu doldurma gibi kodlarla ifade ettikleri görülmektedir. Fedakarlık 

kategorisinde bir öğretmen (n=1) fedakarlığı bilme koduyla, yöneticilerin (n=3) fedakarlık 

oluşturma, fedakarlığın devreye girmesi, özveri ile çalışma gibi kodlarla ifade ettikleri 

görülmektedir. Gönüllü veli katılımı kategorisinde bir öğretmen (n=1) velinin gönüllü katılımı 

koduyla, yöneticilerin (n=2) öğretmenin belirttiği koda ilaveten okul aile birliğinde gayretli 

olma koduyla açıkladıkları görülmektedir. Farklı görüş zenginliği oluşturma kategorisinde bir 

öğretmen (n=1) farklı düşünme tarzlarını ortaya çıkarma ve aynı sayıda yönetici (n=1) yaratıcı 

fikirleri ortaya çıkarma koduyla kolektif sorumluluğun yüklendiği işlevleri açıkladıkları 

görülmektedir. Katılımcıların kolektif sorumluluğun okullarda olumlu bir işlev üstlendiğini 

belirttiklerini ve gerekli gördüklerini görmekteyiz. Öğretmenlerin kolektif sorumluluğun 

yüklendiği işlevlere yönelik bireysel faktörlere yöneticilerin ise örgütsel faktörlere vurgu 

yaptığını görmekteyiz.  

Çevreye yayma ve yansıtma, erdemli ve nazik olma, motivasyonu artırma, farklılıklara 

saygı, paylaşımı artırma, kaliteyi artırma, her öğrencinin öğrenebileceği inancı oluşturma, 

akademik gelişme kategorilerinde yalnızca öğretmenler görüş bildirmiştir. Çevreye yayma ve 

yansıtma kategorisinde (n=4) çevreye ve mahalleye yayılma, okula yansıma, başkalarını da 

etkileme kodlarıyla, erdemli ve nazik olma kategorisinde (n=3) yüksek bilişsel ve davranışsal 

düzeyde davranışta bulunma, nezaketle karşılama, sorulara doğru cevap alabilme kodlarıyla, 

motivasyonu artırma kategorisinde (n=3) motivasyonu olumlu etkileme, motivasyonu artırma, 

motive olma kodlarıyla, farklılıklara saygı kategorisinde (n=2) farklı düşüncelere saygı, 

farklılıklara saygı kodlarıyla, paylaşımı artırma kategorisinde (n=2) paylaşımı artırma koduyla, 

kaliteyi artırma kategorisinde (n=1) sonraki işte kaliteyi artırma koduyla, her öğrencinin 

öğrenebileceği inancı oluşturma kategorisinde (n=1) her öğrencinin öğrenebileceği inancı 

koduyla ve akademik gelişme kategorisinde (n=1) akademik gelişimi sağlama gibi kodlarla 

öğretmenler kolektif sorumluluğun işlevlerini açıkladıkları görülmektedir. Yardımlaşma, uyum 

sağlama ve sorun çözme kategorilerinde yalnızca yöneticiler görüş bildirmiştir. Yardımlaşma 

kategorisinde (n=4) yardımlaşma, ortak müdahale etme kodlarıyla, uyum sağlama kategorisinde 

(n=2) ortama uyum sağlama, yeni gelende hızlı adapte olma kodlarıyla, sorun çözme 

kategorisinde (n=1) sorunları çözmeye yardımcı olma gibi kodlarla kodlarıyla yöneticiler 

kolektif sorumluluğun yüklendiği işlevleri değerlendirdikleri görülmektedir. Bazı katılımcıların 

bu konudaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Birliktelik ruhu içinde farklı düşünme tarzları ortaya çıkabilir sizin aklınıza gelmeyen 

onun aklına gelebilir.” (Ö6) 

 “Kolektif sorumluluk varsa okulda huzur oluyor. Öğretmenler isteye isteye okula 

geliyorlar. Öğrenciler istekli olarak geliyor”(Y2) 

“…hem başarısını tüm bireyler üstlenir hem de başarısızlığını da tüm bireyler üstlenir. 

Öyle olduğu için de bir sorunla karşılaşıldığında tüm bireyler oraya müdahale etme çabası 

gösterir.” (Y4) 
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“…okulda başlar çevreye yayılır, mahalleye yayılır kelebek etkisi oluşturur.”(Ö6) 

Katılımcı yönetici ve öğretmenlere “Kolektif sorumluluğu geliştiren ve engelleyen 

faktörler nelerdir?” temel sorusu yöneltilmiş, ardından geliştiren ve engelleyen faktörler 

değerlendirilmiştir. Verilen cevaplara ilişkin önemli görülen kısımlar katılımcıların kendi 

ifadeleri ile aşağıda özetlenmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulda kolektif 

sorumluluğu geliştiren faktörlere yönelik güçlü iletişim, ortak değer, hedef ve inançların 

geliştirilmesi ve etkin katılım kategorilerini öne çıkararak benzer görüşler belirttikleri 

görülmektedir. Güçlü iletişim kategorisini öğretmenler (n=4) sağlıklı ilişki, iyi iletişim, sağlıklı 

iletişim, paydaşların iletişim halinde olması kodlarıyla açıklarken, yöneticiler (n=2) açık 

iletişim, güçlü iletişim gibi kodlarla açıklamaktadırlar. Ortak değer, hedef ve inançların 

geliştirilmesi kategorisini öğretmenler (n=2) birlik olma, birlik ve beraberlik ruhu kodlarıyla 

açıklarken, yöneticiler (n=4) aile ortamı, yardımlaşma, fikir alışverişi, ortak değer ve inanç, aynı 

amaç etrafında çalışma kodlarıyla açıklamaktadırlar. Etkin katılım kategorisini öğretmenler 

(n=2) birlikte kutlama, gönüllü katılım kodlarıyla açıklarken, yöneticiler (n=2) yüksek katılım, 

samimi çalışmalar yapma gibi kodlarla kolektif sorumluluğu geliştiren faktörleri 

açıklamaktadırlar. Katılımcıların kolektif kültüre vurgu yaptıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin kolektif kültürün geliştirilmesinde yöneticinin önemli bir role sahip olduğunu 

düşündükleri ve liderlik vasıflarına daha çok vurgu yaptıkları, yöneticilerin ise yönetsel işlere 

vurgu yaptıkları görülmektedir. Yönetici yönlendirmesi, ödül gücü kullanılması ve 

sorumlulukların paylaşılması kategorilerinde yalnızca öğretmenler görüş bildirmiştir. Yönetici 

yönlendirmesi kategorisinde (n=2) yöneticinin harekete geçirmesi ve yönetici desteği 

kodlarıyla, ödül gücü kullanılması kategorisinde (n=2) ödül kullanma koduyla, sorumlulukların 

paylaşılması kategorisinde (n=1) her öğretmenin sorumluluğu paylaşması koduyla öğretmenler 

görüşlerini belirtmişlerdir. Dış paydaşlarla etkileşim ve sorgulama kategorilerinde yalnızda 

yöneticiler görüş bildirmiştir. Dış paydaşlarla etkileşim kategorisinde (n=2) aile ile işbirliği, 

çevre ile etkileşim kodlarıyla, sorgulama kategorisinde (n=1) veli sorgulaması koduyla 

yöneticiler görüşlerini belirtmişlerdir. Bazı katılımcıların bu konudaki görüşleri aşağıdaki 

gibidir: 

“…idarenin her öğretmene bir çocuğu gibi bakarak hepsine sorumluğu paylaştırması, 

ayrımcılık yapmaması bunun yanı sıra ödüllendirme falan teşvik edici unsurlardır.”(Ö5)  

 “Çevresiyle sürekli etkileşim halinde olmayı gerekli kılan kolektif sorumluluk okulun 

çevresini cazibe merkezi haline getirir. Çevreden aldığı girdileri belli bir süreç içinde işleyip 

ürün ya da çıktı olarak çevreye tekrar sunabilmek için okulun çevresiyle sürekli etkileşim 

halinde olmayı gerekli kılar.”(Y1) 

Katılımcıların okulda kolektif sorumluluğu engelleyen faktörlere yönelik çeşitli 

kategoriler oluşturduğu, ileri yaş öğretmenlerin aktifliğini yitirmesi, kalabalık okul, yalnızca 

kendi öğrencisini sahiplenme- başkası beni ilgilendirmez yaklaşımı, sorumsuzluk, tetiklenen 

bireysel rekabet ve kıskançlık ortamı, okul ve sınıfların akademik başarıya göre seviye 

sınıflandırılması ve gruplaşma kategorilerini öne çıkardıkları görülmektedir. İleri yaş 

öğretmenlerin aktifliğini yitirmesi kategorisinde öğretmenler (n=3) ileri yaş öğretmenlerinin 

aktif olamaması, tükenmişlik yaşamaları kodlarıyla, yöneticiler ise (n=3) ileri yaş 

öğretmenlerinin tükenmişlik yaşamaları koduyla görüşlerini belirtmişlerdir. Kalabalık okul 

kategorisinde öğretmenler (n=2) fazla öğretmen sayısı, fazla sınıf mevcudu kodlarıyla, 

yöneticiler (n=2) ikili eğitim, kalabalık sınıf kodlarıyla görüşlerini belirtmişlerdir. Yalnızca 

kendi öğrencisini sahiplenme- başkası beni ilgilendirmez yaklaşımı kategorisinde bir öğretmen 

(n=1) beni ilgilendirmez anlayışı koduyla, yöneticiler (n=2) sadece derse girer çıkarım, benim 

görevim değil anlayışı kodlarıyla görüşlerini belirtmişlerdir. Sorumsuzluk kategorisinde bir 

öğretmen (n=1) sorumluluktan kaçma ve birer yönetici (n=1) sorumluluk bilincine sahip 

olamama ve (n=1) derse zamanında girmeme kodlarıyla görüşlerini belirtmişlerdir. Tetiklenen 
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bireysel rekabet ve kıskançlık ortamı kategorisinde bir öğretmenler (n=1)öğretmenler arasında 

rekabet ve kıskançlık olması ve bir yönetici (n=1) huzursuzluk ortamı koduyla görüşlerini 

belirtmişlerdir. Okul ve sınıfların akademik başarıya göre sınıflandırılması kategorisinde bir 

öğretmen (n=1) seviye sınıfları ve bir yönetici (n=1) akademik başarısızlığa yönelik etiketlenme 

koduyla görüşlerini belirtmişlerdir. Gruplaşma kategorisinde bir öğretmen (n=1) küskünler 

grubu olması ve bir yönetici (n=1) ayrım yapılması koduyla görüşlerini bildirmişlerdir.  

Ben merkezcilik- bireysel(ci) kültür, göçe bağlı kültür çatışması, velinin müdahalesi, 

maddi kaygı, yönetici liyakatsizliği, tek tip kültüre sahip bireyler, sorumluluğun tek kişiye 

kalması, meslektaşlarıyla ve idareyle olumsuz deneyimler, yaşanan olumsuzluklar 

kategorilerinde yalnızca öğretmenler görüş bildirmişlerdir. Ben merkezcilik- bireysel(ci) kültür 

kategorisinde (n=4) bireysel yaşam isteği, kendinden sorumlu olma, bireysellik, bencillik, ben 

merkezcilik, kültürel yozlaşma kodlarıyla, göçe bağlı kültür çatışması kategorisinde (n=2) 

Suriyeli çocuklar, kültür çatışması kodlarıyla, yaşanan olumsuzluklar kategorisinde (n=1) 

velinin müdahalesi-sorgulaması koduyla, (n=1) liyakatsiz yönetici koduyla, (n=1) tek tip kültüre 

sahip-benzeşik bireyler koduyla, (n=1) sorumluluğun ve işin tek kişiye bırakılması koduyla, 

(n=1) meslektaşlarıyla ve idareyle olumsuz  deneyimler koduyla, (n=1) yetersiz çaba ve tayin 

olduktan sonra dinamizmi yitirme koduyla öğretmenler görüşlerini bildirmişlerdir. 

Öğretmen ve yönetici sirkülasyonu, ortak bir amaç olmaması (sınav v.b), yöneticiliğe 

geçen öğretmenin değişen rolü, öğretmenlik mesleğinin itibar kaybı kategorilerinde yalnızca 

yöneticiler görüş bildirmiştir. Öğretmen ve yönetici sirkülasyonu kategorisinde (n=3) öğretmen 

tayini, idarecilik süresi kodlarıyla, ortak bir amaç olmaması (sınav v.b) kategorisinde (n=1) 

ortaöğretime giriş sınavının olmadığı sınıf seviyeleri koduyla, yöneticiliğe geçen öğretmenin 

değişen rolü kategorisinde (n=1) öğretmenlikten yöneticiliğe geçildiğinde değişen rol koduyla, 

öğretmenlik mesleğinin itibar kaybı kategorisinde (n=1) öğretmenin küçük düşürülmesi koduyla 

yöneticiler görüşlerini bildirmişlerdir. Bazı katılımcıların bu konudaki görüşleri aşağıdaki 

gibidir: 

“İleri yaş düzeyinde olan öğretmenleri böyle aktif bir kolektif etkinliğin içine katmak 

çok zor … hocaların yüzü bile gülmüyor… Böyle bir ortamda kolektif bir kültürü oluşturmak 

çok zor. Ayrıca veli artık çok hesap soruyor. Bizim başımızda çok büyük etken.”(Ö8) 

“… okullarda seviye sınıfları yapılaması öğretmenleri demoralize ediyor tabiki başarısız 

sınıflara giren öğretmenleri. Bana kötü olan sınıf verildi diyerek bir kere baştan bilenmiş oluyor. 

Diğer sınıflara yetişmek için hiçbir çabası olmuyor. Zaten seviyesi belli sınıfımın diyor.”(Ö11) 

“genel olarak baktığımızda ben merkezcilik var. Kendi sorumluluğunun dışında ekstra 

çabaya girişmiyor.”(Ö15) 

“Bazı okulların %80 i neredeyse Suriyeli öğrenciler olmuş durumda. Öğrenciye bir kere 

bu yüzden kolektif sorumluluk veremiyoruz... Okul ortamında da öğretmenler maddi olarak ister 

istemez sıkıntıları var. Ülke şartlarında neredeyse fakirlik sınırlarında olan bir maaş. … birlikte 

bir etkinlik yapmak istediğinizde en basitinden bir öğretmenler günü için birlikte yemeğe 

gidelim … eğlenceli bir şey yapalım dediğimizde “ben ailemle o paraya başka şeyler yaparım” 

diye bir mantığa büründüklerini görüyoruz. ….”(Ö8) 

“Okulda ortaklaşa bir kültür olmalı evet ama bence bir okulda benzeşik olan kişiler değil 

farklı kültüre sahip bireyler bir arada olmalı. … İşte o zaman bir meseleye her açıdan bakabilir 

ve zirveye tırmanırsınız. Buna ama tabi bir idarecinin açık olması lazım...”(Ö11) 

“…bir işi bir çok kişinin sorumluluğuna bıraktığında ortaya çıkabilecek en iyi sonuç 

yerine asgari sonuç çıkıyor. Yapılması beklenen en alt düzeydeki oran gerçekleşiyor. Ancak bir 
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iş bir kişinin sorumluluğuna teslim edildiğinde hedeflenenden daha yüksek bir başarı ortaya 

çıkıyor. Bireyler bir başarı karşısında kendi katkısını somut olarak görmek istiyor..” (Ö13) 

 “Okul kültürü açısından idareciye 50-60 öğretmen uyum sağlıyor bir kontak kuruluyor. 

Bir çalışmanın içine giriyorlar bir anda yöneticiler pat diye “görevin sonlandı” ya da “4 yıllık 

süren bitti” ya da “senin 8 yıllık bitti idareciliğin bitti” diyerek alınıyorlar. Tam tecrübe sahibi 

olmuş belli bir kültürü oluşturmuş birini alıyorsunuz..”(Y6) 

“Öğretmenler son yıllarda çok dışlanıyor. Öğrenci de bunu çok farkında. İstediği zaman 

öğrenci öğretmeni sıkıntıya koyacağının farkında. Öğretmen hareket etmekte zorlanıyor. Çağır 

rehber öğretmeni, çağır polisi gitsin. Çözüme yönelik inisiyatif aldığı an üzerine kalıyor. Kağıda 

geçir sorumluluk senden kalksın. Aman bir hata yaparım korkusuyla kimse elini taşın altına 

koymuyor. BİMER e gidip şikayet ediyor.” 

Öğretmenler kolektif sorumluluğu engelleyen faktörlere ilişkin daha çok 

meslektaşlarıyla yaşadıkları sorunlara dikkat çekerken yöneticiler ise mevzuata ve teknik 

sorunlara yoğunlaşmaktadır.  

Katılımcılara “Okullarda kolektif sorumluluğun oluşturulması ve geliştirilmesine 

yönelik önerileriniz nelerdir?” temel sorusu yöneltilmiş, verilen cevaplar aşağıda özetlenmiştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulda kolektif sorumluluğun oluşturulması ve 

geliştirilmesine yönelik öncelikli olarak yöneticinin iletişim ve sosyal becerilerinin iyi olması, 

kolektif etkinlikler düzenlenmesi, öğretmen yeterliğinin- kalitesinin arttırılması, sirkülasyonun 

azaltılması, bireysel sorumluluğun yerine getirilmesi, öğretmene değer verme ve itibarın 

arttırılması kategorilerini önemsedikleri görülmektedir. Yöneticinin iletişim ve sosyal 

becerilerinin iyi olması kategorisinde öğretmenlerin yarısından fazlası (n=8) yüksek iletişim 

becerisi, öğretmenleri harekete geçirme, öğretmenleri aktif tutma, değer verdiğini hissettirme, 

güvene dayalı adil bir ilişki, öğretmeni sahiplenme, etkili lider, sosyal, işini severek yapan, 

öğretmenin fikir ve görüşlerine değer veren kodlarıyla, yöneticilerin yarısı (n=5) insancıl, 

işbirlikçi, motive edici, yüksek iletişim becerisi, iyi insan ilişkileri, hoşgörülü ve tarafsız, 

anlayışlı, moral veren, iyi bir dinleyici, adil kodlarıyla okulda kolektif sorumluluğun 

geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Kolektif etkinlikler düzenlenmesi 

kategorisinde öğretmenler (n=3) sosyal projeler yapma, dayanışmasını sağlayan ortamlar 

oluşturma, gezi, yemek vb. organizasyonlar düzenleme, kendilerini ifade edebilecekleri ortam 

oluşturma, hizmet içi eğitimlerle kolektif ruh aşılama kodlarıyla, yöneticiler (n=2) birlik ruhunu 

oluşturacak eğitimler verme, milli bayramların coşkuyla kutlanması kodlarıyla görüşlerini 

bildirmişlerdir. Öğretmen yeterliğinin-kalitesinin arttırılması kategorisinde bir öğretmen (n=1) 

yetenekleri dikkate alan sözlü sınav ve yöneticiler (n=2) öğretmen kalitesinin artması, kişiliğin 

ölçülmesi, fedakar olması kodlarıyla görüşlerini belirtmişlerdir. Sirkülasyonun azaltılması 

kategorisinde bir yönetici (n=1) yönetici sirkülasyonun azaltılması ve aynı sayıda öğretmen 

(n=1) kurumsal hafızanın korunması koduyla görüşlerini belirtmişlerdir. Bireysel sorumluluğun 

yerine getirilmesi kategorisinde bir öğretmen (n=1) bireysel sorumluluk sahibi olma koduyla ve 

bir yönetici (n=1) herkes kendine düşeni yapmalı koduyla görüşlerini bildirmişlerdir. 

Öğretmene değer verme ve itibarın arttırılması kategorisinde bir öğretmen (n=1) öğretmene 

saygı ve itibar kazandırılması ve bir yönetici (n=1) değer verme kodlarıyla görüşlerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların yöneticilerin insani beceriler yeterliklerinin iyi olmasını 

önemsedikleri görülmektedir. Kararlara ve etkinlikler katılım sağlanması, yönetici kalitesi-

liyakate önem verilmesi, mesleki gelişimin sürdürülmesi, öğretmen yetiştirmede kolektif 

uygulamanın artması, farlılıklara saygı duyulması, öğretmen rotasyonunun olması, tüm 

öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu olunması kategorilerinde yalnızca öğretmenler görüş 

bildirmiştir. Kararlara ve etkinlikler katılım sağlanması kategorisinde öğretmenler (n=3) karar 

sürecine katılım, her bireyin kararda aktif rol alması kodlarıyla, yönetici kalitesi-liyakate önem 

verilmesi kategorisinde (n=2) yüksek lisans yapmış olma, sorumluluk sahibi olma kodlarıyla, 
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mesleki gelişimin sürdürülmesi kategorisinde (n=2) hayat boyu öğrenmenin sağlanması, sürekli 

mesleki gelişim kodlarıyla, öğretmen yetiştirmede kolektif uygulamanın artması kategorisinde 

(n=2) üniversitelerde öğretmenlik uygulama dersinin arttırılması, takım halinde çalışabilmenin 

öğretilmeli kodlarıyla, farlılıklara saygı duyulması kategorisinde (n=2) farklılıklara saygı 

gösterilmesi, desteklenmesi kodlarıyla, öğretmen rotasyonunun olması kategorisinde (n=1) yer 

değişikliği yapılması koduyla, tüm öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu olunması kategorisinde 

(n=1) her öğrenci ile ilgilenme koduyla öğretmenler okullarda kolektif sorumluluğun 

geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Fiziki ortamın iyileştirilmesi ve öğretmenin 

inisiyatif alması kategorilerinde yalnızca yöneticiler görüş belirtmiştir. Fiziki ortamın 

iyileştirilmesi kategorisinde (n=3) çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mutlu olmalarının 

sağlanması, fiziki ortam ve materyal sağlama kodlarıyla, öğretmenin inisiyatif alması 

kategorisinde (n=2) inisiyatif alma koduyla yöneticiler okulda kolektif sorumluluğun 

oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bazı katılımcıların bu 

konudaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 “hep birlikte sosyal projeler yapılabilir. Kardeş okul seçilebilir, onunla bir çalışma 

yapılabilir. … Bir faaliyet olduğunda önce emri vaki yaparsın sonra o gele gele alışkanlık haline 

gelir, ayağı alışır isteyerek gelmeye başlar. Bir şekilde o devam eder.”(Ö6) 

“Yani müdürlük meslekleşmeli. Meslekleşirse okulda daha toparlayıcı olur ve size karşı 

herhangi bir kıskançlığı da olmaz. Burda öyle bir yönetici şeç ki yeterliliği tam olanı seç. Sırf 

siyasi gücü var diye benim başıma liyakatsiz insanı getirme.”(Ö8) 

 “İdareci daha çok kendini ifade edebilen ben dilini kullanabilen bir birey olmalıdır. 

Suçlayıcı bir dili olmamalıdır. Öğretmenin yeni fikirleri ya da farklılık oluşturabileceğini 

düşündüğü çeşitli projeleri için onay alması önemlidir.”(Ö15) 

“Bu yüzden öğretmen seçimlerinde bir kere öğretmenin kişiliğinin de ölçülmesi lazım. 

Fedakar bir yapısının olup olmadığı ölçülmelidir. Ayrıca üniversitelerde yetiştirilirken orda bu 

şuur aşılanmalı. Öğrenciyi iyi işlenmiş bir veri olarak okullara sunması lazım.”(Y6) 

“…öğrenen öğretmen isimli bir eğitime katılmıştım. O eğitimde bize bu birliktelik 

ruhunun nasıl olmasını çok iyi öğrettiler ve ben çok etkilendim. … Ama bizde meslek içi eğitim 

denince işte bir mesaj gelir “şu eğitim var katılmak isteyen…” deniliyor. Okuldan iki kişi gittik 

sadece. Faraza kalan çok etkinlik var. Ama zorunlu olsa çok daha başarılı sonuçlar elde edilir. 

Bu faaliyetlerde dikkat çekici olmalı.”(Y7) 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada kolektif sorumluluk kavramının anlam ve doğası, yüklendiği işlevler, 

okulda kolektif sorumluluğu geliştiren ve engelleyen faktörler ve kolektif sorumluluğu 

geliştirmeye yönelik öneriler incelenmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin birçok farklı 

noktaya işaret etmekle birlikte ortak bir paydada birleştikleri çeşitli sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin kolektif sorumluluk kavramının anlamına ilişkin görüşleri 

birbiri ile benzerlik göstermekte, her iki tarafta kolektif sorumluluğu, okulda işbirliği yapmak 

ve sorumluluğu herkese paylaştırmak şeklinde tanımlamaktadır. Tanımlamalar literatür (Kruise 

ve Louis, 2009; Spillane (2006) ile benzerdir. Bandura (2001) yapılacak bir işin kolektif 

olabilmesi için sorumluluğun paylaştırılması ve ortak bir amaç için her paydaşın arzu edilen bir 

inanca sahip olması gerektiğini ifade etmektedir.  

Araştırma bulgularına göre, kolektif sorumluluk öğrenci başarısını artırma, okulda 

verimliliği-etkililiği artırma ve pozitif bir okul iklimi oluşturma gibi önemli işlevler 

yüklenmektedir. Bu bulgular literatürdeki bazı çalışmalar (Gant, 2010; Wu vd., 2013) 

desteklemektedir. Öğretmen etkileşimleri iklimin göstergedir (Tarter, Bliss ve Hoy, 1989). 
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Kolektif sorumluluk kavramı da öğretmenlerin işbirliği içerisinde, gönüllü olarak çalışmasını 

vurguladığından okul iklimini de olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir (Hairston, 2016). 

Kolektif sorumluluk olmadan öğrenci başarısının artması mümkün görünmemektedir. 

Katılımcılar kolektif sorumluluğun bireyde kurumuna karşı aidiyet duygusunu ve 

çalışanlar arası işbirliğini geliştirdiğini düşünmektedir. Bir diğer ifade ile kolektif sorumluluk 

işbirlikçi öğretmen tutumlarını geliştirmektedir. Ayrıca işbirlikçi öğretmen tutumlarının 

öğrencilerin başarılarını artıracağına inanmaktadır. Bu sonuçlar literatürdeki bazı çalışmalar 

(Akiba ve Liang, 2016; Louis ve Marks, 1998) ile benzerlik göstermektedir. İşbirlikçi öğretmen 

tutumları öğrenci öğrenmesini artırmaktadır (DuFour, DuFour ve Eaker, 2008). Diğer taraftan 

literatürden farklı olarak, bu çalışmada elde edilen bulgularda personel arasında fedakarlık hissi 

oluşturma, velinin gönüllü katılımını sağlama ve farklı görüşleri bir araya getirerek fikir 

zenginliği oluşturma kategorilerinde kolektif sorumluluğun üstendiği işlevlere dair yönetici ve 

öğretmenlerin görüş birliği dikkat çekicidir.  

Katılımcı bir öğretmen kolektif sorumluluğun her öğrencinin öğrenebileceğine dair bir 

inanç oluşturduğunu düşünmektedir. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalar (Lee ve Loeb, 2000; 

Lee ve Smith, 1996) ile benzerdir. Ayrıca bazı çalışmalar öğretmenlerin öğrenci öğrenmesine 

ilişkin yüksek bir beklentiye sahip olmasının, her öğrencinin öğrenebileceği inancına 

dayandığını özellikle vurgulamaktadır (Brault, Janosz ve Archambault, 2014; Vandell, 2000). 

Araştırma sonucu ve litaratüre dayanarak kolektif sorumluluğa sahip okullarda öğretmenlerin 

kendilerini, öğrenci başarısından sorumlu hissettikleri, serbest zamanlarında bile öğrencilerine 

yardımcı oldukları ve yüksek akademik hedefler koydukları söylenebilir.  

Katılımcı bir diğer öğretmen kolektif sorumluluğun akademik gelişimi sağlayarak 

mesleki gelişime yardımcı olduğunu belirtmiştir. Katılımcının öne çıkardığı kollektif ve mesleki 

sorumluluğun destekleyici ilişkisi literatürdeki bazı çalışmalarda (Gant, 2010; Hairston, 2016) 

vurgulanmaktadır. Diğer taraftan literatürden farklı olarak, bu çalışmada öğretmenler, kolektif 

sorumluluğun kelebek etkisi oluşturarak başkalarını da etkileme, erdemli ve nazik olma, 

motivasyonu artırma, farklı düşüncelere saygı duyma, paylaşımı artırma ve yapılan bir sonraki 

işte kaliteyi artırma gibi işlevler üstlendiğini düşünmektedirler.  

Kolektif sorumluluğun yüklendiği işlevlere dair az sayıda yönetici kolektif 

sorumluluğun olduğu bir okulda okula yeni atanan öğretmenin okula uyum sağlamasının daha 

kolay olduğunu ve problemlerin daha kolay çözüldüğünü belirtmiştir. Kolektif sorumluluk 

aracılığıyla yeni atanan bir öğretmenin sadece resmi mentörden değil diğer tüm deneyimli 

öğretmenlerden de istifade edebilir (Qian vd., 2013). Ayrıca kolektif sorumluluğun yüklendiği 

işlevlere dair öğretmenlerin bireysel etkilerini, yöneticilerin ise örgüte dair etkilerini öne 

çıkarmaları literatürdeki çalışmalardan farklı dikkat çekici bir diğer bulgudur. Bu durum her iki 

grubun kendi mesleki konumuna göre farklılaşan durum algılarından kaynaklı olabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar, okulda iletişim kanallarının açık olmasını, 

etkinliklere katılım sağlanmasını ve kolektif kültürü önemsemekte kolektif sorumluluğu 

geliştirdiğini düşünmektedir. Goddard, Hoy, ve Woolfolk Hoy (2004)  kolektif etkinliklere 

katılımın öğretmenlik performansını ve öğrenci başarısını arttırdığı ve paralel olarak paylaşılan 

değerlerin, paylaşılan inançların ve ortak bir hedefin kolektif sorumluluğa yol açtığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Öğretmenlerin çoğunluğu, yöneticilerinden aldıkları desteğin ve ödüllerin okullarında 

kolektif sorumluluğu geliştirdiğini düşünmektedir. Bu sonuç, yöneticiye duyulan güvenin 

meslektaşlar arasında ve okulda güven kültürü oluşmasının önemli bir yordayıcısı olduğu 

bulgusu (Hoy ve Tschannen-Moran, 1999) ve  kolektif sorumluluk gelişiminin okulda kolektif 

güven kültürü oluşmasına bağlı olduğu bulgusu (Kruse ve Louis , 2009) ile benzerlik 
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göstermektedir. Literatürdeki diğer çalışmalarda (Akiba ve Liang, 2016; Day, Gu ve Sammons, 

2016; McGuigan ve Hoy, 2006; Park, Lee ve Cooc, 2018) yönetici desteğinin olumlu bir okul 

iklimi oluşturmada, öğretmenlerin sosyo-psikolojik davranış ve tutumlarını yönlendirmede, 

öğrenci başarısını arttırmada ve neticede kolektif sorumluluğu oluşturmada önemli bir etkiye 

sahip olduğu ortaya koymaktadır. Bu araştırma ve literatür çalışmalarına dayanarak, bir okulda 

kolektif çalışmaların maddi ve manevi olarak okul müdür tarafından desteklenmesinin, 

öğretmenlerin güç birliği yapmalarını sağlayarak başarı getireceği söylenebilir. Diğer taraftan 

öğretmenlerden biri yöneticilerden alınan destek ve ödüllerden farklı olarak sorumluluğun 

herkese paylaştırılmasının kolektif sorumluluğu geliştiren bir faktör olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenin bu bakış açısı literatürde Wahlstrom ve Louis’in (2008) sorumluluğunun 

paylaşılmasının kolektif sorumluluğu olumlu yönde etkiledi bulgusu ile benzerdir.  

Kolektif sorumluluğun geliştirilmesinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin önemli bir 

potansiyele sahip olduğunu belirtmeleri önemli bir bulgudur. Daha önce yapılan yapılan 

araştırmalar (Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991; Sergiovanni, 1995; Sergiovanni ve Starratt, 1998) 

okul yöneticilerinin okul iklimini şekillendirmedeki etkili rolünü göstermektedir. Ancak 

literatürden farklı olarak bu araştırmanın bulgularına göre yöneticiler formel işlerin 

aksatılmamasının kolektif sorumluluğun temelini oluşturduğunu, resmi görevlerin öncelikle 

yerine getirilmesi gerektiğini düşünmektedirler.  

Kolektif sorumluluğu engelleyen faktörlere yönelik görüşlerinde öğretmenler ve 

yöneticilerde farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmenler daha çok okul iklimine ve yönetici 

özelliklerine ve meslektaşlarıyla yaşadıkları sorunlara vurgu yaparken, yöneticiler mevzuata ve 

teknik sorunlara, okulun fiziki şartları ve değişen eğitim politikalarına/yönetmeliklere vurgu 

yapmaktadır.  

Öğretmenler sınıf ortamında ve öğretmenler odasında ben merkezcilik- bireysel(ci) 

doğru bir evrilme olmasını öğretmen ve öğrenciler arasında kolektif bir şuur oluşturulmasında 

önemli bir engel olarak görmektedir. Bazı öğretmenlerin sorumluluklarını bireysel olarak yerine 

getirdiği ancak sorumluluğunun haricinde ekstra roller üstlenmediği, ortaklaşa yapılan 

etkinliklere uzak durduğu da belirtilmektedir. Literatürde bu sonuçla ilişkili çalışmalar (Lee ve 

Smith, 1996) mevcuttur. Çalışmalarında öğretmenler arasında fikir ve ortak hedeflere yönelik 

paylaşımların olmaması, birlikte planlama ve işbirliği yapma fırsatlarına sahip olamamaları 

kolektif sorumluluğu engellemektedir (Louis vd. (1995).   

Göçe bağlı bir kültür çatışmasının yaşandığı ve bu durumun kolektif sorumluluk 

oluşturmada okulda önemli bir engel teşkil ettiği, öğretmenlerin belirttiği önemli engellerden 

biridir. Ocak 2019’da paylaşılan verilere göre Türkiye’de yaşayan ve eğitim çağında olan 

Suriyeli nüfusu 1 milyon 47 bin 536’dır ve okullaşma oranı %61,69’dur (HBÖGM, 2019). 

Sayıca oldukça fazla olan bu Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyum süreçlerine 

yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte halen sıkıntılar olduğu bilinen bir gerçektir. Jaffe-

Walter (2018) göç yoluyla gelen öğrencilerin okullarda müdahale edilmesi gereken “problem” 

olarak görüldüklerini, ancak okul yöneticilerinin kolektif sorumluluk oluşturarak sosyo-kültürel 

uygulamalarla, titiz ve duyarlı bir müfredat geliştirerek ve öğrencilerin çeşitli uygulamalarını 

destekleyerek eğitimlerinin güçlendirebileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda Suriyeli 

öğrencilerin bulunduğu okullarda kolektif sorumluluğun geliştirilmesine yönelik uzman 

destekleri de alınarak bir an önce başlatılmalıdır.  

Bir öğretmen katılımcı, öğretmen maaşlarının az olduğuna değinerek, kolektif 

faaliyetler için okulun ayrıca bir ödeneği bulunmadığını öğretmenlerin de kendinden bir masraf 

yapmak istemediğini böylelikle kolektif etkinliklerde bulunamadıklarını belirtmiştir. Nitekim 

OECD (2018) tarafından yayımlanan “Bir Bakışta Eğitim 2018” raporunda farklı ülkelerden 

öğretmenlerin aldıkları maaşlar karşılaştırıldığında, OECD ortalamasının Türkiye’de öğretmen 
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maaşının iki katından fazla olduğu tespit edilmiştir. OECD tarafından paylaşılan 2017 verilerine 

göre Türkiye öğretmenlerin başlangıç maaşları ile mesleklerinin ileriki yıllarında alabilecekleri 

en yüksek maaş arasındaki farkın en az olduğu ülkedir. OECD verileri çalışma bulgularını 

destekleyici niteliktedir. Ayrıca öğretmenler velinin gereksiz ve fazla müdahalesini, liyakatsiz 

yöneticiyi, okulun tek tip kültüre sahip olan bireylerden oluşmasını, ortaklaşa bir işe kalkışılınca 

sorumluluğun tek kişiye kalmasını, meslektaşları ve idareyle yaşadıkları olumsuz deneyimleri 

ve bazı öğretmenlerin devlete atanmış olmanın verdiği rahatlık ile yetersiz çaba göstermelerini 

kolektif sorumluluğu engeller faktörler olarak görmektedir. 

Öğretmenlerden farklı olarak yöneticiler, öğretmen ve yönetici sirkülasyonunu kolektif 

sorumluluğu engelleyen önemli faktör olarak görmektedir. Okulda kolektif kültür oluşturmanın 

zaman aldığını, öğretmen atamaları ve 4 yıllık yönetici süresinin dolmasıyla görev yerinin 

değiştirilmesinin okuldaki kolektif kültürü olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. Bu görüşün 

yanı sıra yöneticiler okulda ortaöğretime giriş vb. bir sınav gibi ortak bir amacın bulunmayışını, 

öğretmenin yöneticiliğe geçtikten sonra rolünün değişmesini ve öğretmenlik mesleğinin itibar 

kaybına uğramasını kolektif sorumluluğu engelleyen faktörler olarak düşünmektedir. 

Araştırmaya göre yönetici ve öğretmenler tarafından; yaşları ileri olan öğretmenlerin 

kolektif faaliyetlere katılmak istememeleri ve yeni nesil öğrencilere hitap etmekte zorlanmaları, 

öğretmen sayısının fazla olmasının gruplaşmalara neden olması, sınıf mevcudunun fazla 

olmasının eğitim öğretimi bile zorlaştırması, öğretmenin kendi sınıf öğrencisi sahiplenerek 

başka sınıftaki bir öğrencinin sıkıntısını umursamaması, okuldaki rekabet ve kıskançlık 

ortamının işbirliğini engellemesi ve okul ve sınıfların akademik başarıya göre 

sınıflandırılmasından dolayı etiketlenme yaşayarak öğretmenlerin hiçbir çaba sarf etmemeleri 

kolektif sorumluluğu engelleyen diğer faktörlerdir.   

Öğretenlerin büyük bir çoğunluğu kolektif sorumluluğun oluşturulması ve 

geliştirilmesine yönelik yöneticinin iletişim becerileri ve sosyal ilişkilerinin iyi olması gerektiği 

önerisini vurgulamışlardır. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalar (Terry, 2015; Whalan, 2012) 

ile benzerdir. Bununla birlikte her iki tarafta kolektif etkinlikler düzenlenmesi ve bu etkinliklere 

katılımın sağlanması önerilerinde hemfikirdir.  Bu etkinliklerin okulda kolektif bir ruh 

oluşturarak kolektif sorumluluğun artmasına da katkı sağlayacaktır (Newmann, Rutter ve Smith, 

1989) veya okullarda az düzeyde etkinlik olması  bulaşıcılık hissi oluşturarak diğerlerini de 

olumsuz yönde etkileyecek ve demoralizasyon oluşturacaktır (Tschannen-Moran, Woolfolk 

Hoy ve Hoy, 1998). Bu sonuçlardan okulda kolektif etkinlikler düzenlenmesinin çalışanlar 

arasında güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayarak kolektif sorumluluğu desteklediği 

söylenebilir.  

Katılımcılar, öğretmen itibarının son zamanlarda ihbar hatlarıyla zedelendiğini bu 

nedenle öğretmenlerin ekstra roller üstlenmekten kaçındıklarını belirtmişlerdir. Bu durum hat 

uygulamasının öğretmenler üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını göstermektedir. Gelen 

çağrıların %1,7’ sinin şikayet olduğu bilgisi paylaşılsa da haksız şikayet ve ihbarların, kişilere 

vereceği olası zararların önlenmesi için ilgili tedbirlerin ve yaptırımların da açık bir şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 2013 yılında Türkiye için 68 olarak hesaplanan Küresel 

Öğretmen Statüsü Endeksi, 5 yılda 8,9 puan gerilemiş, öğrencilerin yarıya yakınının 

öğretmenlerine saygı duyduğu ortaya çıkmıştır (TEDMEM, 2019). Raporun bulguları bu 

araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak öğretmenin 

itibarının artırılmasına yönelik politikalar üretilmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

Katılımcılar kolektif sorumluluğun oluşturulması ve geliştirilmesinde öğretmen 

kalitesinin de önemini vurgulamaktadır. Öğretmen seçiminde sadece merkezi sınav olmamasını, 

bunun yanı sıra sözlü sınavla kişilik ve yeteneğin de ölçülmesi, yetiştirmede ise uygulamaya 

dönük kolektif faaliyetlere yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu gereklilikler Gant (2010) 
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çalışmasında vurgulamaktadır. Diğer taraftan katılımcılar, bazı öğretmenlerin grupla ilişki 

kurmakta, bireysel sorumluluk alma da zorluk yaşadığını, bu öğretmenlerle kolektif bir etkinlik 

yapamadıklarını belirtmişlerdir. Söz konusu bulgular göz ardı edilemez. Yetenek, yetkinlik, 

beceri ile insana ve öğrenmeye yönelik tutumların çoklu yöntem ve araçlarla 

değerlendirilmesine dayalı bir seçme ve yerleştirme gerçekleştirilmesi MEB (2017) Öğretmen 

Strateji Belgesi ve MEB (2018) 2023 Eğitim Vizyonu raporlarında da vurgulanmaktadır. Ancak 

ülkemizde öğretmen yetiştiren lisans programlarına öğrenci seçimi, hala üniversiteye öğrenci 

seçme ve kabulünden farklı değildir. 

Öğretmenler kolektif sorumluluğun oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik önerilerde 

mesleki gelişimin sürdürülmesine, yöneticilerin seçiminde liyakatin esas alınması gerektiğine, 

karar süreçlerine katılmak istediklerine ve tüm öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu olunmasına 

değinmişlerdir. Kolektif sorumluluğun, çalışanlar arası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmede 

mesleki gelişimle bağlantılı olduğuna dair literatürdeki sonuçlar (Bryk ve Schnedier, 2002; 

Geist ve Hoy, 2004) bu çalışma bulgularını desteklemektedir. Okul yöneticisi seçmede ise sınav 

şartının defalarca konulduğu, kaldırıldığı sonra yeniden getirildiği görülmektedir. Yeni 

düzenlemeler ise yüzeysel nitelikte olup teknik yeterliklere odaklanılarak liyakat temelli bir yapı 

oluşturmaktan uzak kalmaktadır (TEDMEM, 2019). 

Yöneticiler öğretmenlerden farklı olarak, kolektif sorumluluğun geliştirilmesine 

yönelik fiziki ortam şartlarının iyileştirilmesini önermişlerdir. Kolektif sorumluluğun 

oluşturulması ve geliştirilmesinde iki grubun da kendi mesleki konumuna yönelik geliştirici 

önerileri önceliklendirmesi dikkat çekici bir diğer bulgudur. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların kolektif sorumluluğa dair iklimi 

olumlulaştırma ve öğrenci başarısını artırma gibi okuldaki pek çok boşluğu doldurduğunu ifade 

eden olumlu görüşlerinden okullarında kolektif sorumluluğu öncelikli gereklilik olarak 

gördükleri anlaşılmaktadır. Bu çalışma yönetici desteği, yönetici liyakati, yöneticilerin iletişim 

becerileri ve sosyal ilişkilerinin iyi olması görüşlerini öne çıkararak, okulda kolektif 

sorumluluğun oluşturulması ve geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu olan kişinin okul 

yöneticisi olduğunu ortaya koymuştur. Ancak kolektif sorumluluğun doğası gereği her iki 

tarafın işbirliğine ve gönüllü sorumluluk almasına dayandığı da dikkat çekicidir. Bu çalışmanın 

farklı eğitim kurumları, düzeyleri ve farklı branş öğretmenleri ile çalışılması önerilmektedir.  
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Fakülte Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Bazı 

Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Esef Hakan TOYTOK
91 

 

Öz 

 Psikolojiden sosyolojiye, siyasetten ekonomiye birçok alanın temel araştırma 

ve inceleme konusu olan liderlik kavramının halen popülaritesini koruduğu görülmektedir. 

Örgütsel amaçlara uygun olarak yöneticiler değişik liderlik sitilleri göstermektedirler. Bu 

bağlamda araştırmanın amacını eğitim-öğretim kademesinin en üst düzeyini oluşturan 

üniversitede görev yapan dekanların liderlik sitillerinin belirlenerek, demografik değişkenlere 

göre incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt Üniversitesi bünyesinde bulunan sekiz fakülte 

oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu olarak A, B, C ve D fakültesi olarak kodlanan dört 

fakülte seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Liderlik Tarzı Davranış Ölçeği (LTDÖ) 

kullanılmıştır. Ölçek beş alt boyut ve 59 maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre araştırmaya dahil edilen dekanların çoğunlukla otokratik liderlik sitili 

özelliklerini, en az ise dönüşümcü ve demokratik liderlik sitili özelliklerini  gösterdikleri 

görülmüştür. Araştırmada ele alınan bağımsız değişkenden cinsiyete göre öğrenci algılarında 

dekanların etkileşimci liderlik sitili özelliklerinde anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin algıları incelendiğinde, dekanlarının otokratik 

liderlik sitili davranışlarından çokta memnun olmadıkları, yönetim sürecinin daha katılımcı bir 

şekilde dizayn edilmesini istedikleri söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik stili, üniversite, dekan.  

 

Abstract 

 The concept of leadership, which is the subject of basic research and 

investigation of many fields from psychology to sociology, from politics to economy, still 

maintains its popularity. In line with organizational goals, managers show different leadership 

styles. In this context, the purpose of the study is to determine the leadership styles of the deans 

who work in the university which constitutes the highest level of education and to analyze them 

according to demographic variables. A descriptive scaning model was used in there search. The 

universe of the study consists of eight faculties with in the University. The population of the 

study consists of eight faculties within the University. In this research, Four faculties which 

were coded as A, B, C and D faculties were chosen as the study group. Leadership Style 

Behavior Questionnaire scale was used as data collection tool. This scale consists of five sub-

dimensions and 59 items. According to the findings of the study, deans who were included in 

the study mostly showed autocratic leadership style characteristics, while they showed at the 

very least the characteristics of transformational and democratic leadership style. In the study 

deal whith, It was determined that there was a significant difference in the interactional style of 

the deans in the students' perceptions of independent variables according to gender. As a result, 

when the perceptions of the students participating in the study are examined, it can be said that 

their deans are not very satisfied with the autocratic leadership style behaviors and they want 

the management process to be designed in a more participatory manner. 
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Giriş 

Lider ve liderlik kavramları son dönemlerde bir çok araştırmaya konu olmuştur. 

Psikolojiden sosyolojiye, siyasetten ekonomiye birçok alanın temel araştırma ve inceleme 

konusu olan lider ve liderlik kavramının halen popülaritesini koruduğu görülmektedir. Liderlik 

ile ilgili yapılan tanımların temel odak noktalarının; etkileme ve peşinden sürükleme, başlatıcı 

olma, etkili iletişim kurma, cesur ve meydan okuyucu olma, inançlı ve kararlı olma gibi 

özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Liderlik bir anlamda, liderin yönetim sürecindeki 

davranışlarını içeren ve bu davranışlara göre anlam bulan bir kavramdır. Bu nedenle lider, 

örgütlerin değişim ve dönüşüm sürecinin temel dinamosu olarak işlev görmektedir. Örgütlerin 

etkin ve güçlü olabilmeleri bir anlamda bu dinamo sürecinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Örgütsel 

amaçlara uygun olarak yöneticiler değişik liderlik sitilleri göstermektedirler.  

Eğitim örgütleri toplumun şekillendirmede en önemli araçlardan birisidir. Bu bağlamda 

eğitim örgütlerinin yöntilmesi ve yöneticilik hayati derecede önemli kavramlardır. Eğitimin 

etkililiği bir anlamda yöneticinin etkililiğinde geçmektedir. Eğitim yöneticilerinin liderlik 

özelliği göstermesi tam da bu anlamda oldukça önemli görülmektedir. Eğitim örgütlerinin 

değişime ayak uydurabilmesi, bilgi yönetimininin etkin kullanılması, rekabetçi piyasa 

koşullarıyla baş edebilmesi, insan kaynağının ve çatışmaların etkin bir şekilde yönetilebilmesi 

için liderlik becerileri temel olarak görülmektedir (Korkmaz, & Çağli, 2019; Karamanlıoğlu, 

Şenkul & Sığrı, 2019). Eğitim alanında liderlik çalışmalarının ilk olarak 1970’lerde Amerika 

Birleşik Devletlerinde etkili okul ve etkili eğitim yönetim çalışmalarıyla olmuştur (Gümüş, Esen 

& Bellibaş, 2019). Daha sonraları bu çalışmalar hızlanarak derinlik ve çeşitlilik kazanmıştır.  

Eğitim yönetimi sürecinde liderin sergilediği bir çok liderlik stili vardır. Liderlik stilleri 

içerisinde kültür de önemli bir belirleyicidir. Örneğin sessiz kuşak kültür dönemine ait bireylerin 

daha çok otoriter liderlik stillerini benimsedikleri görülürken, patlama kuşağı kültür dönemine 

ait bireylerin ise daha çok işbirlikçi liderli stillerini benimsedikleri görülmüştür (Göktaş & 

Çarıkçı, 2015). 

Eğitim örgütlerinin en üst kademesinde üniversiteler bulunmaktadır. Üniversiteler 

önlisans, lisans, lisansüstü olmak üzere aşamalandırılmıştır. Bu aşamalardan biri olan lisans 

düzeyi dört yıllık süreyi kapsayan ve en yaygın olarak kullanılan üniversite kademesidir. 

Toplumlarda üniversiteler öncü ve aydınlatıcı kurumlar olarak görülmekte olup, bireyin 

istisaslaşmasını sağlamaktadırlar. Eğitim yöneticilerinin liderlik özellikleri her ne kadar okul 

müdürleri üzerinde beklenti oluştursada, üniversitede görev yapan yöneticiler içinde en az aynı 

düzeyde önem arz etmelidir (Karaaslan & Uğur, 2019). 

Bu bağlamda araştırmanın amacını eğitim-öğretim kademesinin en üst düzeyini 

oluşturan üniversitede görev yapan dekanların liderlik sitillerinin belirlenerek, demografik 

değişkenlere göre incelenmesi oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Siirt Üniversitesi bünyesinde bulunan sekiz fakülte oluşturmaktadır. 

Araştırmada çalışma grubu olarak A, B, C ve D fakültesi olarak kodlanan dört fakülte 

seçilmiştir. Bu fakültelerde değişik sınıflarda okuyan 362 öğrenci görüşü araştırmanın verisini 

oluşturmaktadır. Katılımcılara ait bilgiler Toblo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılara ait bilgiler 

  N % 

Cinsiyet    

  Kadın 131 36,2 

 Erkek 231 63,8 

Sınıf    

 1.Sınıf 28 7,7 

 2.Sınıf 59 16,3 

 3.Sınıf 197 54,4 

 4.sınıf 78 21,5 

Memleket    

 Siirt 97 26,8 

 Diğer 265 73,2 

Fakülte    

 A Fakültesi 126 34,8 

 B Fakültesi 100 27,6 

 C Fakültesi 100 27,6 

  D Fakültesi 36 9,9 

 Total 362 100 
 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Taş, Çelik ve Tomul (2007) tarafından geliştirilen 

Liderlik Tarzı Davranış Ölçeği (LTDÖ) kullanılmıştır. Ölçek beş alt boyut ve 59 maddeden 

oluşmaktadır. Araştırmada güvenirlik analizi için Cronbach Alpha istatistiki prosedürü 

kullanılmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarına göre ölçeğin tüm boyutlarının .70 üzerinde 

değerler alması bize araştırmanın güvenirlir olduğunu göstermiştir. Analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha değerleri 

Boyutlar Cronbach’s Alpha 

Otokratik Liderlik Alt Boyutu .86 

Demokratik Liderlik Alt Boyutu .72 

Serbestçi Liderlik Alt Boyutu .77 

Dönüşümcü Liderlik Alt Boyutu .76 

Etkileşimci Liderlik Alt Boyutu .75 

 

Araştırmaya katılımcıları görüşleri doğrultusunda oluşturulan veriler uygun setlere 

dönüştürülerekerek R 3.1.1. programında analiz edilmiştir. Araştırmada yüzde (%), frekans (N) 

ve aritmetik ortalama değerlerine bakılmıştır. Normallik testi sonucuna göre veriler homojen 

dağılım gösterdiği için parametrik istatistiki prosedürlerden, ikili değişkenler için t-Testi, ikiden 

büyük değişkenler için ise One-Way ANOVA analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular APA 

6'ya göre tablolaştırılarak bulgular bölümünde sunulmuştur. 

 



 

608 
 

 

Bulgular 

Araştırmada Siirt üniversitesi öğrenci görüşlerine göre elde edilen verilere ilişkin 

yapılan analizler sonucunda fakülte dekanlarının liderlik stillerinin düzeyleri belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Dekanlarınliderlik sitillerine ilişkin değerleri 

Boyutlar X  S.s. 

Otokratik Liderlik Alt Boyutu 3.46 .563 

Demokratik Liderlik Alt Boyutu 2.16 .719 

Serbestçi Liderlik Alt Boyutu 2.72 .477 

Dönüşümcü Liderlik Alt Boyutu 2.15 .832 

Etkileşimci Liderlik Alt Boyutu 2.79 .602 

 

 Tablo 3’teki bulgular incelendiğinde dekanların liderlik sitillerinin sırasıyla en çok 

otokratik liderlik sitilinde ( X = 3,52), serbestçi liderlik sitilinde ( X = 3,07), etkileşimli liderlik 

sitilinde ( X = 2,78), demokratik liderlik sitilinde ( X = 2,24), en az ise dönüşümcü liderlik 

sitilinde ( X = 2,18) olduğu görülmüştür.  

Araştırmada incelen cinsiyet (t-Testi) ve fakülte (ANOVA) bağımsız değişkenlerine 

ilişkin analizler yapılarak elde edilen bulgular Tablo 4 ve Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Cinsiyet bağımsız değişkenine ilişkin t-Testi analizi bulguları 

  X  SS F t P 

Otokratik Kadın 3,355 .634   -2,638 
.014* 

 Erkek 3,516 .510 14,998 -2,487 

Demokratik Kadın 2,193 .660  0,631 
.514 

 Erkek 2,143 .751 2,721 0,653 

Serbest Kadın 2,769 .534  1,426 
.178 

 Erkek 2,695 .439 10,511 1,352 

Dönüşümcü Kadın 2,110 .854  -0,742 
.464 

 Erkek 2,178 .821 0,724 -0,734 

Etkileşimci Kadın 2,720 .524  -1,550 
.103 

 Erkek 2,822 .640 3,522 -1,637 

N(Kadın)= 131, N(Erkek)= 231, df=362 

Tablo 4’teki bulguar incelendiğinde erkeklerin lehine otokratik liderlik sitilinde (p = 

.014) anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Diğer liderlik sitillerinde herhangi bir anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

 

 

 

Tablo 5.Fakülte bağımsız değişkenine ilişkin ANOVA analizi bulguları 

 X  S.s F P 

Otokratik A Fakültesi 3,607 .545 18,083 .009** 
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 B Fakültesi 3,232 .557 

 C Fakültesi 3,623 .321 

 D Fakültesi 3,568 .779 

Demokratik A Fakültesi 1,789 .502 

31,507 .003** 
 B Fakültesi 2,380 .765 

 C Fakültesi 2,165 .694 

 D Fakültesi 2,844 .547 

Serbestçi A Fakültesi 2,680 .593 

10,024 .000*** 
 B Fakültesi 2,663 .496 

 C Fakültesi 2,691 .209 

 D Fakültesi 3,119 .283 

Dönüşümcü A Fakültesi 1,661 .617 

58,014 .001** 
 B Fakültesi 2,666 .759 

 C Fakültesi 1,978 .729 

 D Fakültesi 2,937 .557 

Etkileşimci A Fakültesi 2,462 .488 

27,341 .005** 
 B Fakültesi 3,018 .633 

 C Fakültesi 2,816 .465 

  D Fakültesi 3,186 .662 

N(Eğitim)= 126, N(Fen Fak.)= 100, N(Mühendislik)= 100, N(Ziraat)= 36, df=362 

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde tüm liderlik stillerinde anlamlı farkın olduğu 

görülmüştür. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan Post Hoc testlerinden Bonferroni 

analizine göre; Otokratik liderlik stilinde B Fakültesinin lehine A,C ve D fakülteleri, 

Demokratik liderlik stilinde tüm fakültelerin birbirleri arasında, Serbestçi liderlik stilinde D 

Fakültesi lehine ile A,B ve C fakülteleri, Dönüşümcü liderlik stilinde B ve D fakülteleri lehine 

A  fakültesi, Etkileşimci liderlik stilinde ise A ve B Fakültesi arasında anlam farkın olduğu 

görülmüştür.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre araştırmaya dahil edilen dekanların 

çoğunlukla otokratik liderlik sitili özelliklerini, en az ise dönüşümcü ve demokratik liderlik sitili 

özelliklerini  gösterdikleri görülmüştür. Araştırmaya dahil edilen öğrenci görüşlerine göre ele 

alınan fakülte dekanlarının kararları alma, yetki kullanma, eleştiriyi sevmeme, emir kullanma 

gibi davranış göstergeleri sergiledikleri görülmüştür. Yöneticilerin benimsedikleri liderlik 

tarzları çalışanların performansını ve hizmet kelitesini etkilemektedir (Cemaloğlu, 2007; Bölür 

ve Ünsar, 2019). Bu nedenle dekanların liderlik stilleri kalite yönetimi açısından önemlidir. 

Fakültelerin yenilikçi ve rekabetçi bir anlayış içerisinde yaratıcı olması liderin özelliklerine 

bağlıdır (Akan ve Bozkurt, 2019). 

Araştırmada ele alınan bağımsız değişkenden cinsiyete göre öğrenci algılarında 

dekanların etkileşimci liderlik sitili özelliklerinde anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. 

Anlamlı farkın kaynağına bakıldığında erkeklerin lehine bir durumun olduğu görülmektedir. 

Buna göre araştırmaya dahil edilen öğrencilerden erkekler dekanları daha etkileşimci bulurken 

kız öğrencilerin daha düşük düzeyde dekanları etkileşimci bulduğu söylenebilir. Bunu bir 

nedeni olarak araştırmaya dahil edilen tüm dekanların erkek olması ve erkeklerin hemcinsi 

olarak dekanlara kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri gösterilebilir. 

Araştırmada incelenen bir diğer bağımsız değişken olan fakülte türü incelendiğinde, 

dekenların farklı yönetim stili içerisinde olduğu, D Fakültesi dekanının daha etkileşimsel ve 
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dönüşümsel liderlik stiline sahip olduğu görülmüştür. Bilindiği üzere bu iki liderlik stili aynı 

zamanda modernist bir liderlik anlayışını da yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin algıları incelendiğinde, dekanlarının 

otokratik liderlik sitili davranışlarından çokta memnun olmadıkları, yönetim sürecinin daha 

katılımcı bir şekilde dizayn edilmesini istedikleri söylenebilir. Toplumun öncü eğitim 

kademesini oluşturan üniversitelerin eğitim lideri olan dekanların bu yönde liderlik stillerini 

yansıtmaları gerektiği unutulmamalıdır. 
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Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Karar Verme 

Becerileriyle Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma 

Derecelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri92 

Sibel Burukoğlu93, Türkan Argon94 

 

Öz 

 Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, okul 

müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin 

görüşlerini belirlemek ve görüşleri arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. 

İlişkisel tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma evrenini 2013-2014 eğitim öğretim 

yılında Bolu il merkezinde görevli 406 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki Ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin 

Belirlenmesi Anketi ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde standart sapma, aritmetik ortalama, korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerinin  okul müdürlerinin karar verme becerileri ölçeğinin 

toplamı ve alt boyutlarında “çoğunlukla katılıyorum”; müdürlerin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma dereceleri anketinin toplamı ve alt boyutlarında “katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir. Okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki ve sorumluluklarını kullanma 

derecelerine ilişkin ölçek toplamları ve alt boyutlarına yönelik öğretmen görüşleri arasında 

pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karar verme becerisi, yetki ve sorumlulukları kullanma, okul 

müdürü, öğretmen. 

 

Abstract 

 This study is aimed to determine the secondary school teachers’ opinions about 

the school managers’ degree of using their authority, responsibility and deciding abilities and to 

determine whether there is a relationship between their opinions. In this search, which was 

carried out in the relational screening model, the population of the study consists of 406 teachers 

working in central schools of Bolu in the 2013-2014 academic year. For this search the survey 

For the Determination of the Degrees Using the Authorities and Responsibilities of Secondary 

School Principals and School Principals’ Decision Making Skills Scale were used as the data 

collecting tools.  In the analysis of the data, standard deviation, arithmetic mean, correlation 

analysis were used. At the end of the research, teachers' opinions for school principals' decision-

making skills scale were mostly agree in the overall scale and in the all sub-dimensions, their 

opinions for school principals on the degree of using their powers and responsibilities scale were 

“agree“ in total and in the all sub-dimensions. There is a high level of meaningful relationships 

between teachers' opinions and the scale sums and sub-dimensions of the school principals' 

decision-making skills and degree of using their responsibilities and authorities  

                                                           
92 Bu araştırma Sibel Burukoğlu tarafından Prof. Dr. Türkan Argon danışmanlığında 2015 yılında Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlanan yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir.  
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Giriş 

Günümüzde yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerle çağdaş eğitim anlayışında 

yaşanan değişimler sonucunda, eğitim yöneticilerinin sahip olduğu öğrenciyi merkeze alma, 

toplumla bütünleşebilme, araştırma verilerine dayalı kararlar verebilme, bilgi toplumuna uyum 

sağlayabilme ve hesap verebilme gibi nitelikler başarılı bir okul yönetimi açısından daha önemli 

hale gelmiştir (Akın, 2014). Bunun yanı sıra psikoloji ve pedagoji alanlarındaki gelişmeler,  

öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve 

davranışlar açısından okullarda yeni öğrenmeleri zorunlu kılmıştır (Köse ve Güçlü, 2017). 

Belirtilen durumlar yöneticilere yüklenen sorumlulukların düzeyini oldukça artırmıştır. 

Eğitim yöneticileri öğrenci öğrenmelerinde bireysel ve örgütsel faktörleri düzenleme 

yoluyla etkiler yarattıkları gibi, bir eğitim yöneticisi öğretim koşullarını şekillendirerek yeni 

öğrenmelere katkıda bulunup, verimli ve etkili bir öğrenme ortamını da oluşturabilir (Özdemir, 

2016).  Bu açıdan bakıldığında hızla gelişen ve değişen dünyada yaşanan tüm gelişmeleri takip 

ederek eğitimde belirlenen hedeflere ulaşılması, okullarda kalitenin artırılması ve başarının 

sağlanması için çağa ayak uydurabilen yöneticilerin seçilip yetiştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır (Kaşıkcı ve Doğan, 2016). Bu doğrultuda problem çözme yeteneğine sahip, kriz 

durumlarıyla başa çıkabilen, çalışanlarını motive edebilen, yönettiği kurumda ortak amaçlar 

doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim programının hazırlanıp uygulanmasını sağlayabilen 

kişiler olması beklenen eğitim yöneticilerinin, sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik vb. 

gelişmeleri kendilerini yenilemek için bir fırsat olarak görmesi gerekmektedir (Güleryüz, 2014). 

Ayrıca eğitim yöneticileri bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için insan doğasıyla 

birlikte toplumun kültürel ve siyasal değerleriyle ilgili olarak devamlı bir öğrenme çabası içinde 

olmalıdırlar (Aslanargun ve Bozkurt, 2012). Okulun işleyişi ile ilgili birçok görev ve 

sorumlulukları bulunan eğitim yöneticilerinin asıl sorumluluklarının, eğitim ve öğretim olduğu 

gerçeğinden yola çıkarak, yaptıkları bütün işlemlerin sorunsuz bir eğitim ve öğretimin 

sağlanması amacına dayandığı (Durak, 2016) gözönünde bulundurulursa; bu amacı 

gerçekleştirmek için öncelikle kendilerini iyi tanımaları ve gelişmiş karar verme becerilerine 

sahip olmaları gereği ortaya çıkmaktadır (Ercan ve Altunay, 2015). 

Yönetici, karar sürecinde son derece önemli olan zaman faktörünün kısıtlı bir kaynak 

olduğunu dikkate alarak kararlarını yapılandırmalı, bunu yaparken de zamanı verimli kullanmak 

adına alternatifleri belirleyerek bu alternatiflerin uygulanabilirliğini değerlendirmeli ve her 

seçeneğin mevcut riskleri ile bu risklerin olası sonuçları arasındaki ilişkiyi göz önünde 

bulundurarak her bir alternatifi ayrı ayrı irdelemelidir (Bostan ve Durmuş, 2016). Bu bağlamda, 

okul yöneticilerinin okullarda alınan kararlara öğretmenlerin katılımını sağlaması, işten tatmin 

olma, örgütsel bağlılık, verimlilik ve motivasyon düzeylerini artıracağı gibi (Demirtaş ve 

Alanoğlu, 2015),  okulun amaçlarını gerçekleştirmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. 

Eğitim sistemini bir bütün olarak çözümleyen ve birleştirmeyi amaçlayan kişi olarak 

kabul edilen eğitim yöneticisinin (Mangaltepe, 2012) en temel görevinin, bağlı bulunduğu 

örgütü ya da birimi etkili bir şekilde yönetmek olduğu düşünüldüğünde, karar verme 

becerileriyle birlikte görevinde başarılı olması, zaman ve enerji planlamasına, mevcut insan 

gücü kaynaklarını materyal ve araçlarla amaca uygun biçimde organize etmesine, çalışanlarını 

motive ederek onların daha verimli ve koordineli bir şekilde çalışmalarının sağlanmasına bağlı 

olduğu söylenebilir (Gürsel, 2006). Zira teknik, insani ve kavramsal becerilere sahip olması 

beklenen eğitim yöneticilerinin son yıllarda program geliştirme, liderlik, öğrenme ve öğretme 

süreçleri ile birlikte iletişim, performans değerlendirme gibi birçok alanda beceri ve yeterliliğe 
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sahip olması gerektiği görülmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014). Benzer şekilde Şekerci ve 

Aypay (2009) da bir eğitim yöneticisinin yapılacak işlerin teknik kısmını bilmesinin yanında 

insanlarla nasıl etkili bir şekilde çalışılabileceğini, ilgili yasa, yönetmelik, yönetim süreç ve 

uygulamalarını, program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları gibi pek çok konu da bilgi 

sahibi olması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yanında 21. yüzyıl yöneticilerinin mesleki 

gelişime önem veren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, toplumla ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler 

kuran, sorumluluk sahibi bir lider olmaları da beklenmektedir. Çünkü örgütün başarılı olması 

ve amaçlarına ulaşmasında güçlü bir liderin varlığı oldukça önemlidir (Gürbüz, Erdem ve 

Yıldırım, 2013).  

Görüldüğü gibi yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler eğitim 

yöneticilerinin rollerini önemli oranda değiştirmiş ve yöneticilerin karar verme, denetim, 

öğretim liderliği, program geliştirme, okul-toplum ilişkisi gibi birçok alanda iş yükünü 

artırmıştır (Balyer, 2012).  Okulların en önemli görevinin kaliteli eğitim vermek olduğu 

düşünüldüğünde bu beklentinin karşılanması için, yöneticilerin okuldaki öncelikli görevlere 

odaklanmaları ve etkili kararlar almaları gerekmektedir (Sezer, 2016). Bu doğrultuda 

yöneticilerin karar verme becerilerinin, yetkilerini kullanabilmeleri ve sorumluluklarını 

gerçekleştirebilmeleri için çok önemli olduğu söylenebilir (Koçak, Yılmaz ve Gökler, 2013).  

Bu bağlamda günümüz modern toplumlarında okul yöneticilerinin, eğitim örgütünün 

amacına ulaşması için düşünebilen, üretebilen, problemleri doğru tespit edip çözebilen, kriz 

durumlarında soğukkanlılıkla, zamanında ve sağlıklı kararlar verebilen ve yetki ve 

sorumluluklarını doğru kullanabilen kişiler olmaları beklenmektedir. Beklentilerin karşılanma 

durumunun ortaya konulması ise var olan durumu tespitle belirlenebilir. Bu açıdan bakıldığında 

ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki 

sorumluluklarına ilişkin görüşlerini tespit etmek durum tespiti açısından önem kazanmaktadır. 

Ayrıca okulların daha etkili yönetilebilmesi için okul yönetici yeterlilik düzeyinin tespiti, 

geliştirilecek okul yönetimi politikaları için de önemli ipuçları sağlayacaktır. Belirtilen 

gerekçeler doğrultusunda yapılan bu araştırmayla ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul 

müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine yönelik 

görüşleri tespit edilmiş ve görüşleri arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı belirlenmiştir.  

   

Yöntem 

Araştırmanın Modeli   

            Yapılan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modeli, iki ya 

da daha çok değişkenin birlikte değişim derecesini ya da varlığını belirlemeyi amaçlayan 

araştırma modelidir (Karasar, 2013).  Model doğrultusunda araştırmada, Bolu merkez ilçede 

bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerinin karar verme 

becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Çalışma Evreni 

          Araştırmanın çalışma evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bolu merkez 

ilçede bulunan 18 ortaöğretim kurumunda görev yapan toplam 675 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırma çalışma evreni üzerinde yürütülerek, ölçme aracı öğretmenlerin tamamına 

uygulanmış, 406 öğretmenden geri dönüş alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere ait 

kişisel bilgiler şu şekildedir: 
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          Öğretmenlerin 208’i kadın, 198’i erkek; 324’ü lisans, 82’si lisansüstü mezunu; 

branş olarak 138’i fen bilimleri alanında, 172’si sosyal bilimler alanında, 96’sı meslek bilgisi 

alanında çalışmaktadır. Mesleki kıdem açısından ise 54’ü 1-5 yıl, 56’sı 6-10 yıl, 135’i 11-15 yıl, 

80’i 16-20 yıl ve 81’i ise 21 yıl üstünde kıdeme sahiptir.  

 

Veri Toplama Aracı 

            Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, İlköğretim Okulu 

Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği ve Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve 

Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi Anketi kullanılmıştır. Kişisel bilgi 

formunda cinsiyet, öğrenim durumu, branş ve kıdem değişkenlerine ilişkin bilgi sorulmuştur. 

Okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla Acet 

(2006) tarafından geliştirilen İlköğretim Okulu Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeğinin 

iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alpha güvenirlik katsayısı  .97’dir. Ölçek 37 madde ve 

problemi algılama ve tanımlama, probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme ve karar verme, 

kararı uygulama ve denetim ve değerlendirme alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek, tümüyle 

katılıyorum’dan hiç katılmıyorum’a doğru Likert tipi beşli derecelemeye sahiptir. Ölçeğin alt 

boyutlarının Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .91 ve .97 arasında değiştiği belirtilmiştir. 

Bu araştırmada ise ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı problemi algılama tanımlama 

boyutu .95, probleme çözüm önerileri geliştirme boyutu .97, kararı uygulama denetim boyutu 

.97, değerlendirme boyutu  .96 ve ölçeğin toplamında ise .99 olarak hesaplanmıştır. 

           Okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi 

amacıyla ise Keser (2007) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve 

Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi Anketi okul müdürlerinin görevleri 

arasında yer alan, okul gelişimi, personel, eğitim öğretim, bürokratik ve çevre ile ilgili işleri 

kapsayan 50 maddelik bir ankettir. Anket, tamamen katılıyorum’dan hiç katılmıyorum’a doğru 

Likert tipi beşli dereceleme ölçeğidir ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .95 olarak 

belirtilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlık katsayısı olan Cronbach Alpha değeri Okul 

Gelişimi alt boyutunda .97, Personel İşleri boyutu .96,  Eğitim öğretim işleri boyutu .95,  

Bürokratik işler boyutu .83, Çevre işleri boyutu .93 ve Yetki Sorumluluk Ölçeği toplamında 

ise.98 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

            Araştırmanın amacı doğrultusunda hangi analizlerin yapılacağının 

belirlenmesinde verilerin dağılımının incelenmesi için Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve 

normal dağılım göstermediği (p<0.5) tespit edilmiştir. Bu doğrultuda parametrik olmayan 

analizler kullanılmıştır. Buna göre öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerileriyle 

yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine yönelik görüşlerini tespit etmek için ortalama, 

standart sapma, öğretmen görüşleri arasında ilişki olup olmadığı Spearman Rho korelasyon 

analizi ile yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçek maddelerine ilişkin görüşlerinin yorumlanmasında 

Hiç Katılmıyorum(1) 1.00-1.79 puan aralığı, Çok az katılıyorum (2) 1.80-2.59 puan aralığı, 

Kısmen Katılıyorum(3) 2.60-3.39 puan aralığı, Çoğunlukla Katılıyorum(4) 3.40-4.19 puan 

aralığı, Tümüyle Katılıyorum (5) 4.20-5.00 puan aralığı kullanılmıştır. 

 
 

Bulgular ve Tartışma 

Okul müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin 
öğretmen görüşleri 
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 Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği toplamı ve alt boyutlarına 

ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. 

Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri. 

Alt Boyutlar   N 
 

S 

Problemi Algılama Tanımlama                                          406 3,70 0,97 
Probleme İlişkin Çözüm Önerileri Geliştirme                             406 3,66 0,95 
Kararı Uygulama Denetim                                                 406 3,71 0,92 
Değerlendirme   406 3,63 0,99 
Toplam      406 3,67 0,99 

 

 Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin,  okul müdürlerinin karar verme 

becerilerine ilişkin görüşlerinin problemi algılama tanımlama ( =3,70), probleme ilişkin 

çözüm önerileri geliştirme ( =3,66), kararı uygulama denetim ( =3,71) ve değerlendirme (

=3,63) alt boyutlarının tamamında “çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde görüş belirttikleri 

tespit edilmiştir. Karar Verme Becerileri Ölçeğinin genel toplamına yönelik öğretmen 

görüşlerinin ortalaması da benzer şekilde  =3,67 ile “çoğunlukla katılıyorum” düzeyindedir.  

 Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen görüşlerine göre okul 

müdürlerinin karar verirken problemi algılayıp tanımlama, probleme yönelik çözüm önerileri 

geliştirme, kararı uygulama denetim ve değerlendirme davranışlarını çoğunlukla gösterdikleri 

söylenebilir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerilerini olumlu bulması, okulun 

amaçları ile hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi ve süreçte karşılaşılan sorunların çözüme 

kavuşturulması açısından oldukça önemlidir. Elde edilen bulgular öğretmenlerin, okul 

müdürlerinin okulda karşılaşılan sorunları doğru tespit edebilme ve bu tespitlere uygun çözüm 

bulma konusunda yaklaşımlarını olumlu bulduklarını göstermektedir.  Kararı uygulama ve 

denetim boyutunda ise müdürlerin insiyatif ve risk almaktan çekinmedikleri ve hedefe ulaşmada 

çalışana güven vermesinin etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamındaki 

yöneticilerin karar verme becerilerinin yüksek düzeyde olumlu algılanması, sürecin okullarda 

başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer şekilde Acet  (2006)  

ilköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik olarak 

bütün maddelere “çoğunlukla katılıyorum” düzeyde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşırken, 

Kaya (2008) ortaöğretim okulu yöneticilerine yönelik öğretmen görüşlerinin “kısmen 

katılıyorum” düzeyinde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma yapılan yönetici ve öğretmen 

grubunun birbirinden farklı bölge ve okullarda çalışıyor olması sonucun farklı çıkmasının 

sebepleri olabilir. 

 Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul müdürlerinin yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerine yönelik görüşleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Okul Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerine İlişkin Ğretmen Görüşleri. 

Tablo 2 incelendiğinde, ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin okul müdürlerinin yetki 

ve sorumluluklarını kullanma düzeylerine ilişkin görüşlerinin, eğitim öğretim ( =3,85), okul 

X

X

X X

X

X

X

Alt Boyutlar   N 
 

SS 

Okul Gelişimi                                                              406 3,76 0,93 
Personel İşleri                                                              406 3,83 0,89 
Eğitim Öğretim                                                            406 3,85 0,89 
Bürokratik İşler                                                            406 4,00 0,83 
Çevre ile İlgili İşler                                                      406 3,89 0,98 
Toplam      406 3,85 0,86 

X



 

616 
 

gelişimi ( =3,76), bürokratik işler ( =4,00), personel işleri ( =3,83) ve çevre ile ilgili işler 

( =3,89) boyutlarının tamamında “katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Anketin 

geneline ilişkin öğretmen görüşleri de benzer şekilde  = 3,85 ile “katılıyorum” düzeyindedir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere göre okul müdürlerinin okul gelişimi, 

eğitim öğretim, bürokratik işler, personel işleri ve çevre ile ilgili işlerde yetki ve 

sorumluluklarını kullandıkları söylenebilir. Bu durumun eğitim kurumlarında daha verimli ve 

etkili çalışma ortamlarının oluşturularak başarının artırılmasında olumlu katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Elde edilen bulgular anket maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde 

okullarda müdürlerin okul gelişimi ve eğitim öğretimle ilgili ileriye dönük planlamalar 

yaptıkları, hedefler belirledikleri ve belirlenen hedeflerin çalışanlar tarafından kabul gördüğü, 

personel işlerini hiyerarşik düzen içinde çalışan memnuniyetini esas alarak yürüttükleri, kurum 

içi ve diğer kurumlarla ilişkilerde bürokratik çalışmaları kurallar çerçevesinde yürüttükleri ve 

çevre ile ilişkilerin kuruma olumlu yansımalarını çalışanlara göstermede olumlu davranışlar 

sergiledikleri söylenebilir. Bunun yanında okul müdürlerinin yetki kavramının bilincinde 

hareket etmelerinin, okulun amaçlarına ve öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun 

davranmalarının, öğretmenlerin müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanmaları 

konusundaki olumlu algılarının nedeni olduğu söylenebilir. Bu durumun bir diğer nedeninin de 

öğretmenlerin okul müdürlerinin yetkilerini meşru kabul etmelerinin olabileceği düşünülebilir.  

İlgili literatür incelendiğinde Keser’in (2007) ortaöğretim okul müdürlerinin kendilerine 

verilen yetkilerle okuldaki sorumluluklarını yerine getirebildikleri ile Öksüm’ün (2001) okul 

müdürlerinin yetkilerini kullanmaları açısından öğretmenler tarafından yeterli görüldükleri 

sonuçları bu araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.   

Okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin 
öğretmen görüşleri arasındaki ilişki  

Öğretmenlerin, okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri ile yetki 

ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişkinin olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Spearman Rho Sıra Farkları Korelasyon Analizi 

sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 

Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ile Yetki Ve Sorumluluklarını Kullanma Dereceleri Arasındaki 
Ilişki. 

 
Karar Verme Becerileri 

Alt Boyutları 

Yetki ve Sorumluluk Kullanma Dereceleri Alt Boyutları 

Okul 
Gelişimi 

Personel 
İşleri 

Eğitim 
Öğretim 

Bürokratik 
İşler 

Çevre 
İşleri 

Toplam 
Ölçek 

Problemi Algılama Tanımlama 0,72* 0,73* 0,72* 0,67* 0,67* 0,74* 
Probleme Öneri Geliştirme 0,75* 0,75* 0,76* 0,71* 0,70* 0,77* 
Kararı Uygulama 0, 81* 0,82* 0,80* 0, 78* 0,73* 0,83* 
Değerlendirme 0,80* 0,80* 0,78* 0,73* 0,72* 0,81* 
Toplam Ölçek 0,82 0,82 0,81 0,76* 0,75* 0,83* 

   *p<0.05 

 Tablo 3’de okul müdürlerinin karar verme becerileri ve yetki sorumluluklarını 

kullanma derecelerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkilerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu ilişkiler ayrıntılı incelendiğinde şu bulgulara 

ulaşılmıştır:   

          Problemi algılama ve tanımlama boyutu ile eğitim öğretim (r= .72) personel işleri 

(r= .73) ve okul gelişimi (r= .72) boyutları arasında yüksek düzeyde; çevre ile ilgili işler (r= .67) 

ve bürokratik işler (r= .67)  boyutları arasında ise orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 

olduğu  saptanmıştır. Bu bulgu, okul müdürlerinin karar verme sürecinde problemi algılama ve 

tanımlama becerisi arttığında, okul gelişimi, eğitim öğretim, personel, çevre ile ilgili işler ve 

X X X

X

X
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bürokratik işler boyutlarındaki yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin de orta ve 

yüksek düzeyde olumlu oranda arttığını göstermektedir. Ayrıca okul müdürlerinin okul gelişimi, 

eğitim öğretim ve personel işleri boyutlarında daha esnek ve daha geniş yetki kullanma alanına 

sahipken, bürokratik işler ve çevre ilişkilerinde ise daha sınırlı yetki kullanabildiği sonucuna 

varılabilir. 

            Probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme boyutu ile eğitim öğretim (r= .76), 

personel işleri (r= .75), okul gelişimi (r= .75), bürokratik işler (r= .71) ve çevre işleri (r= .70) 

boyutlarının tamamı arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Buna 

göre okul müdürlerinin probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme becerileri arttıkça eğitim 

öğretim, okul gelişimi, personel, bürokratik ve çevre ile ilgili işler boyutlarındaki yetki ve 

sorumluluklarını kullanma dereceleri de yüksek düzeyde arttığı söylenebilir. Bu sonucun ortaya 

çıkmasında okul müdürünün hem kurum içinde hem de bürokrasi ve çevreyle ilişkilerde 

problemleri ortaya koyma ve çözüm önerisi geliştirme konusunda pozitif yaklaşım içinde 

olmasının etkili olduğu düşünülebilir. 

            Kararı uygulama ve denetim boyutuyla personel işleri (r= .82), bürokratik işler 

(r= .78), çevre işleri (r= .73), okul gelişimi (r= .81) ve eğitim öğretim (r= .80) boyutlarının 

tamamı arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu doğrultuda okul 

müdürlerinin kararın uygulanması ve denetimi konusunda becerileri arttıkça çevre ile ilgili işler, 

personel işleri, okul gelişimi, eğitim öğretim ve bürokratik işler boyutlarındaki yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerinin de yüksek düzeyde arttığı söylenebilir. Bu bulgulara 

göre, okul müdürlerinin alınan kararları uygulama ve sonuçların değerlendirilmesinde yetki ve 

sorumluluklarını kullanma açısından kurum hedeflerine bağlı olarak etkili sonuçlar elde ettikleri 

yorumu yapılabilir.   

         Değerlendirme boyutu ile eğitim öğretim (r= .78), okul gelişimi (r= .80), çevre 

işleri (r= .72), bürokratik işler (r= .73) ve personel işleri (r= .80) boyutlarının tamamı arasında 

yüksek düzeyde, pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Buna göre okul müdürlerinin 

değerlendirme becerileri arttığında personel işleri, eğitim öğretim, okul gelişimi, bürokratik ve 

çevre ile ilgili işler boyutlarındaki yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin de arttığı 

söylenebilir. Ölçeklerin toplam puanları arasındaki korelasyonun yüksek düzeyde anlamlı ve 

pozitif yönlü olduğu görülmektedir (r= .83). Buna göre okul müdürlerinin karar verme becerileri 

arttığında, yetki ve sorumluluklarını kullanma düzeyi de olumlu olarak yüksek düzeyde 

artmaktadır.  

          Son yıllarda müdürlerin rollerinin giderek artması, onların yönetim sürecinde 

ortaya çıkan problemlere çözüm bulmalarını ve bunlarla ilgili nitelikli kararlar vermelerini 

zorlaştırmaktadır. Ancak müdürlerin farklı amaç ve beklentiye sahip bireylerin oluşturduğu 

okulda, etkin bir yönetim gerçekleştirmesi ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek problemleri 

çözebilmesi için doğru ve etkili kararlar vermesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü ortaya çıkan 

problemleri sağlıklı kararlar vererek, zamanında ve en uygun biçimde çözebilen müdürlerin, 

okullarını daha başarılı yönettikleri bir gerçektir. Problem çözme süreci, sorun yaratan herhangi 

bir durumla başa çıkabilmek amacıyla olası seçeneklerden en uygun olanının seçilerek 

uygulanmasını gerektiren bir süreç olarak değerlendirildiğinde, müdürlerin okulun amaçlarını 

etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için problemleri mutlaka çözmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda doğru kararların, problemin çözümünde önemli bir rolü olduğu ve 

okul müdürünün problem çözme becerilerinin gelişmiş olması gerektiği söylenebilir. 

Yönetimsel anlamda nitelikli kararlar almanın en temel unsuru problemi algılamak ve doğru 

tanımlamaktır. Bu araştırmada da müdürlerin karşılaşılan problemi algılayıp doğru ve net bir 

biçimde tanımladıklarında, gerek çevreyle bürokrasiyle ve personelle gerekse okul gelişimiyle, 

eğitim öğretimle ilgili işlerde yetki ve sorumluluklarını kullanmada daha başarılı oldukları tespit 

edilmiştir.  

         İlgili literatür incelendiğinde Arın (2006) çalışmasında müdürlerin problemlerin 

çözümünden önce etkin bir biçimde araştırma yaptıklarını, mevcut durumu değerlendirerek 

problemleri çözdüklerini saptarken, Tokyay (2001) ilköğretim okullarında, müdürlerin 

problemin sebeplerini araştırıp tanımlamak yerine başka sorumlular aradıklarını ve kırtasiye 
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işleriyle uğraşmaktan okulun problemlerini araştırıp çözüm üretmeye vakit bulamadıklarını 

tespit etmiştir. Giray (2006) ise çalışmasında problem çözme sürecinde, konuyla ilgili bilgilerin 

toplanıp ayrıntılı bir şekilde analiz edilip yorumlanmasının alınacak kararın doğruluk derecesini 

etkileyen önemli bir faktör olduğunu ve geliştirilen çözüm yollarının fazla olmasının sorunun 

çözümünü kolaylaştıracağını belirtmiştir. Sunmak ve Özgan (2007) da yaptıkları araştırmada, 

liderlerin sosyal, duygusal ve ruhsal yeterlilikleriyle yönetim süreçleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu tespit etmiş ve bu yeterliliklerin yönetim süreçlerini (planlama, karar verme, iletişim, 

organizasyon, koordinasyon ve değerlendirme) kapsayan yönetici rollerini yordadığı sonucuna 

varmıştır. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi karar verme becerileri, okullardaki 

uygulamayı gerektiren yönetici yetki ve sorumluluklarının başarısında oldukça önemlidir. 

          Eğitimde hedefleri gerçekleştirmek amacıyla öğrencilere sunulan (Bilen, 2014), 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme gibi faktörlerden oluşan (Demirel, 2012) eğitim 

programları, eğitim öğretim alanında yapılan bütün çalışmaların temelini oluşturmaktadır 

(Kaşıkçı ve Doğan, 2016). Öğrenme merkezli anlayışa sahip okul müdürlerinin ilk olarak 

kurumlarındaki eğitimin kalitesini artırmaları gerektiği düşünüldüğünde (Can, 2007), bunu 

sağlamak için yöneticilerin eğitimle ilgili yasa, yönetmelik ve işleyişle ilgili teknik konuların 

yanı sıra program geliştirme, içerik ve değerlendirme gibi konularda da bilgi sahibi olmaları 

gerekmektedir (Şişman, 2014). Bunun yanı sıra etkin bir eğitim yöneticisinin teknolojik ve 

bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, kurumun amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda 

demokratik bir kurum kültürü oluşturabilme yeteneğine sahip olması beklenmektedir (Güleryüz, 

2014). Bu bağlamda okul müdürünün etkili bir yönetim gerçekleştirebilmesi için yetkiye sahip 

olması gerektiği gibi, başarının artırılabilmesi için müdürün yetki alanının genişletilmesi de 

gerekmektedir (Mangaltepe, 2012). Diğer yandan alınan kararlardan eğitim örgütündeki tüm 

kişi veya grupların doğrudan etkilenmesi sebebiyle, karar alma sürecine öğretmenlerin ve 

çalışanların yanı sıra ailelerin, öğrencilerin, okul aile birliğinin hatta yerel yöneticilerin de 

katılımının sağlanması alınan kararların isabet düzeyini artıracağından müdürlerin yönetimsel 

başarısı geliştirilerek verilen eğitimin kalitesine de katkı sağlanmış olunacaktır (Sezer, 2016). 

 Tüm bu görüşler doğrultusunda öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme 

becerilerinin alt boyutlarına (probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme, kararı uygulama 

denetim ve değerlendirme) ilişkin görüşleriyle, okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerinin alt boyutlarına (bürokratik işler, çevre ile ilgili işler, eğitim öğretim, okul 

gelişimi, personel işleri) ilişkin görüşleri arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülen 

bu araştırmada, okul müdürlerinin karar verme becerileri arttığında yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Okulda özellikle öğretmenlerin 

kararlara katılması sağlanarak öğretmenlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi 

müdürlerin de başarısını artıracaktır. Bu durumun sağlanması okul ortamında ortaya çıkabilecek 

problemleri de en aza indirecektir. Çünkü okulun ortak amacının ve politikasının 

belirlenmesinde veya diğer süreçlerde öğretmenlere katkıda bulunma fırsatı verilmesi, onların 

moralini artıracağı gibi, eğitim öğretim faaliyetlerinde gösterdikleri çabalara da olumlu katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu süreç hem öğretmenlerin mesleki doyumunu artıracak 

hem de yönetim süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirecektir. 

Sonuç ve Öneriler 

          Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri, 

ölçeğin genelinde alt boyutlar olan probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme, problemi 

algılama tanımlama, kararı uygulama denetim ve değerlendirmede “çoğunlukla katılıyorum” 

düzeyindedir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma 

derecelerine ilişkin görüşleri ise benzer şekilde toplamda ve alt boyutlar olan eğitim öğretim, 

personel işleri, okul gelişimi, çevre ile ilgili işler ve bürokratik işlerde “katılıyorum” 

düzeyindedir.  

          Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerileri ve yetki ve 

sorumlulukları kullanma derecelerine yönelik görüşleri arasında orta ve yüksek düzeyde çeşitli 

ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre karar verme becerileri ölçeğinin problemi algılama ve 

tanımlama boyutu ile yetki ve sorumlulukları kullanma dereceleri anketinin eğitim öğretim, 
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personel işleri, okul gelişimi boyutları arasında yüksek düzeyde, bürokratik işler ve çevre ile 

ilgili işler boyutu arasında ise orta düzeyde; probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme boyutu 

ve kararı uygulama ve denetim boyutu ile değerlendirme boyutu ve yetki ve sorumluluklarını 

kullanma dereceleri anketinin tüm alt boyutlarının tamamı arasında yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkiler ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin geneli göz önüne alındığında ortaöğretim kurumları 

öğretmenlerinin, okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri ile yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasında pozitif yönlü ve yüksek 

düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur Bu da okul müdürlerinin karar verme becerileri arttığında 

yetki ve sorumlulukları kullanma düzeyinin de arttığını göstermektedir. Araştırmada elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Yapılan araştırmada okul müdürlerinin karar verme becerileri arttıkça yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerinin de arttığı görülmüştür. Bu durumda okul müdürlerinin 

hem okullarının gelişmesini ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak hem de etkin ve verimli eğitim 

öğretim ortamları oluşturmak adına yönetim becerileri konusunda kendini en üst düzeyde 

yetiştirmesi özellikle karar verme becerilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla teorik ve 

uygulamalı hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlenebilir. 

2. Okul yönetiminde verilen kararlara öğretmen, öğrenci ve velilerin de katılması 

sağlanmalı, bu amaçla düzenli olarak bilgilendirme toplantıları ve eğitim seminerleri 

düzenlenebilir. 

3. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen görüşleri doğrultusunda yapılan bu 

araştırma müdürlerin görüşleri doğrultusunda yapılabileceği gibi farklı düzey eğitim 

kurumlarında özel okullar ve devlet okulları karşılaştırması yapılarak ve farklı örneklem 

gruplarında da yapılabilir. 
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Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Karar Verme 

Becerileriyle Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma 

Derecelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri  

Sibel Burukoğlu95, Türkan Argon96 

 

Öz 

Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, okul müdürlerinin 

karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşlerini 

belirlemek ve görüşleri arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama 

modelinde yürütülen araştırmanın çalışma evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bolu il 

merkezinde görevli 406 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki Ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin 

Belirlenmesi Anketi ve Okul Yöneticilerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde standart sapma, aritmetik ortalama, korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerinin  okul müdürlerinin karar verme becerileri ölçeğinin 

toplamı ve alt boyutlarında “çoğunlukla katılıyorum”; müdürlerin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma dereceleri anketinin toplamı ve alt boyutlarında “katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir. Okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki ve sorumluluklarını kullanma 

derecelerine ilişkin ölçek toplamları ve alt boyutlarına yönelik öğretmen görüşleri arasında 

pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karar verme becerisi, yetki ve sorumlulukları kullanma, okul 

müdürü, öğretmen. 

 

Abstract 

This study is aimed to determine the secondary school teachers’ opinions about the 

school managers’ degree of using their authority, responsibility and deciding abilities and to 

determine whether there is a relationship between their opinions. In this search, which was 

carried out in the relational screening model, the population of the study consists of 406 teachers 

working in central schools of Bolu in the 2013-2014 academic year. For this search the survey 

For the Determination of the Degrees Using the Authorities and Responsibilities of Secondary 

School Principals and School Principals’ Decision Making Skills Scale were used as the data 

collecting tools.  In the analysis of the data, standard deviation, arithmetic mean, correlation 

analysis were used. At the end of the research, teachers' opinions for school principals' decision-

making skills scale were mostly agree in the overall scale and in the all sub-dimensions, their 

opinions for school principals on the degree of using their powers and responsibilities scale were 

“agree“ in total and in the all sub-dimensions. There is a high level of meaningful relationships 

between teachers' opinions and the scale sums and sub-dimensions of the school principals' 

decision-making skills and degree of using their responsibilities and authorities  

Keywords: Decision-making skills, using authorities and responsibilities, school 

principals, teachers. 
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Günümüzde yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerle çağdaş eğitim anlayışında 

yaşanan değişimler sonucunda, eğitim yöneticilerinin sahip olduğu öğrenciyi merkeze alma, 

toplumla bütünleşebilme, araştırma verilerine dayalı kararlar verebilme, bilgi toplumuna uyum 

sağlayabilme ve hesap verebilme gibi nitelikler başarılı bir okul yönetimi açısından daha önemli 

hale gelmiştir (Akın, 2014). Bunun yanı sıra psikoloji ve pedagoji alanlarındaki gelişmeler,  

öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve 

davranışlar açısından okullarda yeni öğrenmeleri zorunlu kılmıştır (Köse ve Güçlü, 2017). 

Belirtilen durumlar yöneticilere yüklenen sorumlulukların düzeyini oldukça artırmıştır. 

Eğitim yöneticileri öğrenci öğrenmelerinde bireysel ve örgütsel faktörleri düzenleme 

yoluyla etkiler yarattıkları gibi, bir eğitim yöneticisi öğretim koşullarını şekillendirerek yeni 

öğrenmelere katkıda bulunup, verimli ve etkili bir öğrenme ortamını da oluşturabilir (Özdemir, 

2016).  Bu açıdan bakıldığında hızla gelişen ve değişen dünyada yaşanan tüm gelişmeleri takip 

ederek eğitimde belirlenen hedeflere ulaşılması, okullarda kalitenin artırılması ve başarının 

sağlanması için çağa ayak uydurabilen yöneticilerin seçilip yetiştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır (Kaşıkcı ve Doğan, 2016). Bu doğrultuda problem çözme yeteneğine sahip, kriz 

durumlarıyla başa çıkabilen, çalışanlarını motive edebilen, yönettiği kurumda ortak amaçlar 

doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim programının hazırlanıp uygulanmasını sağlayabilen 

kişiler olması beklenen eğitim yöneticilerinin, sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik vb. 

gelişmeleri kendilerini yenilemek için bir fırsat olarak görmesi gerekmektedir (Güleryüz, 2014). 

Ayrıca eğitim yöneticileri bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için insan doğasıyla 

birlikte toplumun kültürel ve siyasal değerleriyle ilgili olarak devamlı bir öğrenme çabası içinde 

olmalıdırlar (Aslanargun ve Bozkurt, 2012). Okulun işleyişi ile ilgili birçok görev ve 

sorumlulukları bulunan eğitim yöneticilerinin asıl sorumluluklarının, eğitim ve öğretim olduğu 

gerçeğinden yola çıkarak, yaptıkları bütün işlemlerin sorunsuz bir eğitim ve öğretimin 

sağlanması amacına dayandığı (Durak, 2016) gözönünde bulundurulursa; bu amacı 

gerçekleştirmek için öncelikle kendilerini iyi tanımaları ve gelişmiş karar verme becerilerine 

sahip olmaları gereği ortaya çıkmaktadır (Ercan ve Altunay, 2015). 

Yönetici, karar sürecinde son derece önemli olan zaman faktörünün kısıtlı bir kaynak 

olduğunu dikkate alarak kararlarını yapılandırmalı, bunu yaparken de zamanı verimli kullanmak 

adına alternatifleri belirleyerek bu alternatiflerin uygulanabilirliğini değerlendirmeli ve her 

seçeneğin mevcut riskleri ile bu risklerin olası sonuçları arasındaki ilişkiyi göz önünde 

bulundurarak her bir alternatifi ayrı ayrı irdelemelidir (Bostan ve Durmuş, 2016). Bu bağlamda, 

okul yöneticilerinin okullarda alınan kararlara öğretmenlerin katılımını sağlaması, işten tatmin 

olma, örgütsel bağlılık, verimlilik ve motivasyon düzeylerini artıracağı gibi (Demirtaş ve 

Alanoğlu, 2015),  okulun amaçlarını gerçekleştirmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. 

Eğitim sistemini bir bütün olarak çözümleyen ve birleştirmeyi amaçlayan kişi olarak 

kabul edilen eğitim yöneticisinin (Mangaltepe, 2012) en temel görevinin, bağlı bulunduğu 

örgütü ya da birimi etkili bir şekilde yönetmek olduğu düşünüldüğünde, karar verme 

becerileriyle birlikte görevinde başarılı olması, zaman ve enerji planlamasına, mevcut insan 

gücü kaynaklarını materyal ve araçlarla amaca uygun biçimde organize etmesine, çalışanlarını 

motive ederek onların daha verimli ve koordineli bir şekilde çalışmalarının sağlanmasına bağlı 

olduğu söylenebilir (Gürsel, 2006). Zira teknik, insani ve kavramsal becerilere sahip olması 

beklenen eğitim yöneticilerinin son yıllarda program geliştirme, liderlik, öğrenme ve öğretme 

süreçleri ile birlikte iletişim, performans değerlendirme gibi birçok alanda beceri ve yeterliliğe 

sahip olması gerektiği görülmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014). Benzer şekilde Şekerci ve 

Aypay (2009) da bir eğitim yöneticisinin yapılacak işlerin teknik kısmını bilmesinin yanında 

insanlarla nasıl etkili bir şekilde çalışılabileceğini, ilgili yasa, yönetmelik, yönetim süreç ve 

uygulamalarını, program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları gibi pek çok konu da bilgi 

sahibi olması gerektiğini belirtmektedir. Bunun yanında 21. yüzyıl yöneticilerinin mesleki 

gelişime önem veren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, toplumla ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler 

kuran, sorumluluk sahibi bir lider olmaları da beklenmektedir. Çünkü örgütün başarılı olması 

ve amaçlarına ulaşmasında güçlü bir liderin varlığı oldukça önemlidir (Gürbüz, Erdem ve 

Yıldırım, 2013).  
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Görüldüğü gibi yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler eğitim 

yöneticilerinin rollerini önemli oranda değiştirmiş ve yöneticilerin karar verme, denetim, 

öğretim liderliği, program geliştirme, okul-toplum ilişkisi gibi birçok alanda iş yükünü 

artırmıştır (Balyer, 2012).  Okulların en önemli görevinin kaliteli eğitim vermek olduğu 

düşünüldüğünde bu beklentinin karşılanması için, yöneticilerin okuldaki öncelikli görevlere 

odaklanmaları ve etkili kararlar almaları gerekmektedir (Sezer, 2016). Bu doğrultuda 

yöneticilerin karar verme becerilerinin, yetkilerini kullanabilmeleri ve sorumluluklarını 

gerçekleştirebilmeleri için çok önemli olduğu söylenebilir (Koçak, Yılmaz ve Gökler, 2013).  

Bu bağlamda günümüz modern toplumlarında okul yöneticilerinin, eğitim örgütünün 

amacına ulaşması için düşünebilen, üretebilen, problemleri doğru tespit edip çözebilen, kriz 

durumlarında soğukkanlılıkla, zamanında ve sağlıklı kararlar verebilen ve yetki ve 

sorumluluklarını doğru kullanabilen kişiler olmaları beklenmektedir. Beklentilerin karşılanma 

durumunun ortaya konulması ise var olan durumu tespitle belirlenebilir. Bu açıdan bakıldığında 

ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki 

sorumluluklarına ilişkin görüşlerini tespit etmek durum tespiti açısından önem kazanmaktadır. 

Ayrıca okulların daha etkili yönetilebilmesi için okul yönetici yeterlilik düzeyinin tespiti, 

geliştirilecek okul yönetimi politikaları için de önemli ipuçları sağlayacaktır. Belirtilen 

gerekçeler doğrultusunda yapılan bu araştırmayla ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul 

müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine yönelik 

görüşleri tespit edilmiş ve görüşleri arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı belirlenmiştir.  

   

Yöntem 

Araştırmanın Modeli   

Yapılan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha 

çok değişkenin birlikte değişim derecesini ya da varlığını belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelidir (Karasar, 2013).  Model doğrultusunda araştırmada, Bolu merkez ilçede bulunan 

ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerinin karar verme becerileriyle 

yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

Çalışma Evreni 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bolu merkez ilçede 

bulunan 18 ortaöğretim kurumunda görev yapan toplam 675 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırma çalışma evreni üzerinde yürütülerek, ölçme aracı öğretmenlerin tamamına 

uygulanmış, 406 öğretmenden geri dönüş alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere ait 

kişisel bilgiler şu şekildedir: 

Öğretmenlerin 208’i kadın, 198’i erkek; 324’ü lisans, 82’si lisansüstü mezunu; branş 

olarak 138’i fen bilimleri alanında, 172’si sosyal bilimler alanında, 96’sı meslek bilgisi alanında 

çalışmaktadır. Mesleki kıdem açısından ise 54’ü 1-5 yıl, 56’sı 6-10 yıl, 135’i 11-15 yıl, 80’i 16-

20 yıl ve 81’i ise 21 yıl üstünde kıdeme sahiptir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, İlköğretim Okulu 

Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği ve Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve 

Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi Anketi kullanılmıştır. Kişisel bilgi 

formunda cinsiyet, öğrenim durumu, branş ve kıdem değişkenlerine ilişkin bilgi sorulmuştur. 

Okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla Acet 

(2006) tarafından geliştirilen İlköğretim Okulu Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeğinin 

iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alpha güvenirlik katsayısı  .97’dir. Ölçek 37 madde ve 
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problemi algılama ve tanımlama, probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme ve karar verme, 

kararı uygulama ve denetim ve değerlendirme alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek, tümüyle 

katılıyorum’dan hiç katılmıyorum’a doğru Likert tipi beşli derecelemeye sahiptir. Ölçeğin alt 

boyutlarının Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .91 ve .97 arasında değiştiği belirtilmiştir. 

Bu araştırmada ise ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı problemi algılama tanımlama 

boyutu .95, probleme çözüm önerileri geliştirme boyutu .97, kararı uygulama denetim boyutu 

.97, değerlendirme boyutu  .96 ve ölçeğin toplamında ise .99 olarak hesaplanmıştır. 

Okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi 

amacıyla ise Keser (2007) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve 

Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi Anketi okul müdürlerinin görevleri 

arasında yer alan, okul gelişimi, personel, eğitim öğretim, bürokratik ve çevre ile ilgili işleri 

kapsayan 50 maddelik bir ankettir. Anket, tamamen katılıyorum’dan hiç katılmıyorum’a doğru 

Likert tipi beşli dereceleme ölçeğidir ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .95 olarak 

belirtilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlık katsayısı olan Cronbach Alpha değeri Okul 

Gelişimi alt boyutunda .97, Personel İşleri boyutu .96,  Eğitim öğretim işleri boyutu .95,  

Bürokratik işler boyutu .83, Çevre işleri boyutu .93 ve Yetki Sorumluluk Ölçeği toplamında 

ise.98 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda hangi analizlerin yapılacağının belirlenmesinde 

verilerin dağılımının incelenmesi için Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve normal dağılım 

göstermediği (p<0.5) tespit edilmiştir. Bu doğrultuda parametrik olmayan analizler 

kullanılmıştır. Buna göre öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerine yönelik görüşlerini tespit etmek için ortalama, standart 

sapma, öğretmen görüşleri arasında ilişki olup olmadığı Spearman Rho korelasyon analizi ile 

yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçek maddelerine ilişkin görüşlerinin yorumlanmasında Hiç 

Katılmıyorum(1) 1.00-1.79 puan aralığı, Çok az katılıyorum (2) 1.80-2.59 puan aralığı, Kısmen 

Katılıyorum(3) 2.60-3.39 puan aralığı, Çoğunlukla Katılıyorum(4) 3.40-4.19 puan aralığı, 

Tümüyle Katılıyorum (5) 4.20-5.00 puan aralığı kullanılmıştır. 

 
 

Bulgular ve Tartışma 

Okul müdürlerinin karar verme becerileriyle yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin 
öğretmen görüşleri 

 Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ölçeği toplamı ve alt boyutlarına 

ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. 

Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri. 

Alt Boyutlar   N 
 

S 

Problemi Algılama Tanımlama                                          406 3,70 0,97 
Probleme İlişkin Çözüm Önerileri Geliştirme                             406 3,66 0,95 
Kararı Uygulama Denetim                                                 406 3,71 0,92 
Değerlendirme   406 3,63 0,99 
Toplam      406 3,67 0,99 

 

 Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin,  okul müdürlerinin karar verme 

becerilerine ilişkin görüşlerinin problemi algılama tanımlama ( =3,70), probleme ilişkin 

çözüm önerileri geliştirme ( =3,66), kararı uygulama denetim ( =3,71) ve değerlendirme (

=3,63) alt boyutlarının tamamında “çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde görüş belirttikleri 

X

X

X X

X
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tespit edilmiştir. Karar Verme Becerileri Ölçeğinin genel toplamına yönelik öğretmen 

görüşlerinin ortalaması da benzer şekilde  =3,67 ile “çoğunlukla katılıyorum” düzeyindedir.  

 Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen görüşlerine göre okul 

müdürlerinin karar verirken problemi algılayıp tanımlama, probleme yönelik çözüm önerileri 

geliştirme, kararı uygulama denetim ve değerlendirme davranışlarını çoğunlukla gösterdikleri 

söylenebilir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerilerini olumlu bulması, okulun 

amaçları ile hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi ve süreçte karşılaşılan sorunların çözüme 

kavuşturulması açısından oldukça önemlidir. Elde edilen bulgular öğretmenlerin, okul 

müdürlerinin okulda karşılaşılan sorunları doğru tespit edebilme ve bu tespitlere uygun çözüm 

bulma konusunda yaklaşımlarını olumlu bulduklarını göstermektedir.  Kararı uygulama ve 

denetim boyutunda ise müdürlerin insiyatif ve risk almaktan çekinmedikleri ve hedefe ulaşmada 

çalışana güven vermesinin etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamındaki 

yöneticilerin karar verme becerilerinin yüksek düzeyde olumlu algılanması, sürecin okullarda 

başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer şekilde Acet  (2006)  ilköğretim 

okulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik olarak bütün 

maddelere “çoğunlukla katılıyorum” düzeyde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşırken, Kaya 

(2008) ortaöğretim okulu yöneticilerine yönelik öğretmen görüşlerinin “kısmen katılıyorum” 

düzeyinde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma yapılan yönetici ve öğretmen grubunun 

birbirinden farklı bölge ve okullarda çalışıyor olması sonucun farklı çıkmasının sebepleri 

olabilir. 

Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin, okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerine yönelik görüşleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Okul Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerine İlişkin Ğretmen Görüşleri. 

Tablo 2 incelendiğinde, ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin okul müdürlerinin yetki 

ve sorumluluklarını kullanma düzeylerine ilişkin görüşlerinin, eğitim öğretim ( =3,85), okul 

gelişimi ( =3,76), bürokratik işler ( =4,00), personel işleri ( =3,83) ve çevre ile ilgili işler 

( =3,89) boyutlarının tamamında “katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Anketin 

geneline ilişkin öğretmen görüşleri de benzer şekilde  = 3,85 ile “katılıyorum” düzeyindedir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere göre okul müdürlerinin okul gelişimi, 

eğitim öğretim, bürokratik işler, personel işleri ve çevre ile ilgili işlerde yetki ve 

sorumluluklarını kullandıkları söylenebilir. Bu durumun eğitim kurumlarında daha verimli ve 

etkili çalışma ortamlarının oluşturularak başarının artırılmasında olumlu katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Elde edilen bulgular anket maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde 

okullarda müdürlerin okul gelişimi ve eğitim öğretimle ilgili ileriye dönük planlamalar 

yaptıkları, hedefler belirledikleri ve belirlenen hedeflerin çalışanlar tarafından kabul gördüğü, 

personel işlerini hiyerarşik düzen içinde çalışan memnuniyetini esas alarak yürüttükleri, kurum 

içi ve diğer kurumlarla ilişkilerde bürokratik çalışmaları kurallar çerçevesinde yürüttükleri ve 

çevre ile ilişkilerin kuruma olumlu yansımalarını çalışanlara göstermede olumlu davranışlar 

sergiledikleri söylenebilir. Bunun yanında okul müdürlerinin yetki kavramının bilincinde 

hareket etmelerinin, okulun amaçlarına ve öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun 

X

X

X X X

X

X

Alt Boyutlar   N 
 

SS 

Okul Gelişimi                                                              406 3,76 0,93 
Personel İşleri                                                              406 3,83 0,89 
Eğitim Öğretim                                                            406 3,85 0,89 
Bürokratik İşler                                                            406 4,00 0,83 
Çevre ile İlgili İşler                                                      406 3,89 0,98 
Toplam      406 3,85 0,86 

X
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davranmalarının, öğretmenlerin müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanmaları 

konusundaki olumlu algılarının nedeni olduğu söylenebilir. Bu durumun bir diğer nedeninin de 

öğretmenlerin okul müdürlerinin yetkilerini meşru kabul etmelerinin olabileceği düşünülebilir.  

İlgili literatür incelendiğinde Keser’in (2007) ortaöğretim okul müdürlerinin kendilerine 

verilen yetkilerle okuldaki sorumluluklarını yerine getirebildikleri ile Öksüm’ün (2001) okul 

müdürlerinin yetkilerini kullanmaları açısından öğretmenler tarafından yeterli görüldükleri 

sonuçları bu araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.   

Okul müdürlerinin karar verme becerileri ile yetki ve sorumluluklarını kullanma 

derecelerine ilişkin öğretmen görüşleri arasındaki ilişki  

Öğretmenlerin, okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri ile yetki 

ve sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişkinin olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Spearman Rho Sıra Farkları Korelasyon Analizi 

sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 

Okul Müdürlerinin Karar Verme Becerileri Ile Yetki Ve Sorumluluklarını Kullanma Dereceleri Arasındaki 
Ilişki. 

 
Karar Verme Becerileri 

Alt Boyutları 

Yetki ve Sorumluluk Kullanma Dereceleri Alt Boyutları 

Okul 
Gelişimi 

Personel 
İşleri 

Eğitim 
Öğretim 

Bürokratik 
İşler 

Çevre 
İşleri 

Toplam 
Ölçek 

Problemi Algılama Tanımlama 0,72* 0,73* 0,72* 0,67* 0,67* 0,74* 
Probleme Öneri Geliştirme 0,75* 0,75* 0,76* 0,71* 0,70* 0,77* 
Kararı Uygulama 0, 81* 0,82* 0,80* 0, 78* 0,73* 0,83* 
Değerlendirme 0,80* 0,80* 0,78* 0,73* 0,72* 0,81* 
Toplam Ölçek 0,82 0,82 0,81 0,76* 0,75* 0,83* 

   *p<0.05 

 Tablo 3’de okul müdürlerinin karar verme becerileri ve yetki sorumluluklarını 

kullanma derecelerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkilerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu ilişkiler ayrıntılı incelendiğinde şu bulgulara 

ulaşılmıştır:   

          Problemi algılama ve tanımlama boyutu ile eğitim öğretim (r= .72) personel işleri 

(r= .73) ve okul gelişimi (r= .72) boyutları arasında yüksek düzeyde; çevre ile ilgili işler (r= .67) 

ve bürokratik işler (r= .67)  boyutları arasında ise orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 

olduğu  saptanmıştır. Bu bulgu, okul müdürlerinin karar verme sürecinde problemi algılama ve 

tanımlama becerisi arttığında, okul gelişimi, eğitim öğretim, personel, çevre ile ilgili işler ve 

bürokratik işler boyutlarındaki yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin de orta ve 

yüksek düzeyde olumlu oranda arttığını göstermektedir. Ayrıca okul müdürlerinin okul gelişimi, 

eğitim öğretim ve personel işleri boyutlarında daha esnek ve daha geniş yetki kullanma alanına 

sahipken, bürokratik işler ve çevre ilişkilerinde ise daha sınırlı yetki kullanabildiği sonucuna 

varılabilir. 

            Probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme boyutu ile eğitim öğretim (r= .76), 

personel işleri (r= .75), okul gelişimi (r= .75), bürokratik işler (r= .71) ve çevre işleri (r= .70) 

boyutlarının tamamı arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Buna 

göre okul müdürlerinin probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme becerileri arttıkça eğitim 

öğretim, okul gelişimi, personel, bürokratik ve çevre ile ilgili işler boyutlarındaki yetki ve 

sorumluluklarını kullanma dereceleri de yüksek düzeyde arttığı söylenebilir. Bu sonucun ortaya 

çıkmasında okul müdürünün hem kurum içinde hem de bürokrasi ve çevreyle ilişkilerde 

problemleri ortaya koyma ve çözüm önerisi geliştirme konusunda pozitif yaklaşım içinde 

olmasının etkili olduğu düşünülebilir. 

            Kararı uygulama ve denetim boyutuyla personel işleri (r= .82), bürokratik işler 

(r= .78), çevre işleri (r= .73), okul gelişimi (r= .81) ve eğitim öğretim (r= .80) boyutlarının 



 

627 
 

tamamı arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu doğrultuda okul 

müdürlerinin kararın uygulanması ve denetimi konusunda becerileri arttıkça çevre ile ilgili işler, 

personel işleri, okul gelişimi, eğitim öğretim ve bürokratik işler boyutlarındaki yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerinin de yüksek düzeyde arttığı söylenebilir. Bu bulgulara 

göre, okul müdürlerinin alınan kararları uygulama ve sonuçların değerlendirilmesinde yetki ve 

sorumluluklarını kullanma açısından kurum hedeflerine bağlı olarak etkili sonuçlar elde ettikleri 

yorumu yapılabilir.   

         Değerlendirme boyutu ile eğitim öğretim (r= .78), okul gelişimi (r= .80), çevre 

işleri (r= .72), bürokratik işler (r= .73) ve personel işleri (r= .80) boyutlarının tamamı arasında 

yüksek düzeyde, pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Buna göre okul müdürlerinin 

değerlendirme becerileri arttığında personel işleri, eğitim öğretim, okul gelişimi, bürokratik ve 

çevre ile ilgili işler boyutlarındaki yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin de arttığı 

söylenebilir. Ölçeklerin toplam puanları arasındaki korelasyonun yüksek düzeyde anlamlı ve 

pozitif yönlü olduğu görülmektedir (r= .83). Buna göre okul müdürlerinin karar verme becerileri 

arttığında, yetki ve sorumluluklarını kullanma düzeyi de olumlu olarak yüksek düzeyde 

artmaktadır.  

          Son yıllarda müdürlerin rollerinin giderek artması, onların yönetim sürecinde 

ortaya çıkan problemlere çözüm bulmalarını ve bunlarla ilgili nitelikli kararlar vermelerini 

zorlaştırmaktadır. Ancak müdürlerin farklı amaç ve beklentiye sahip bireylerin oluşturduğu 

okulda, etkin bir yönetim gerçekleştirmesi ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek problemleri 

çözebilmesi için doğru ve etkili kararlar vermesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü ortaya çıkan 

problemleri sağlıklı kararlar vererek, zamanında ve en uygun biçimde çözebilen müdürlerin, 

okullarını daha başarılı yönettikleri bir gerçektir. Problem çözme süreci, sorun yaratan herhangi 

bir durumla başa çıkabilmek amacıyla olası seçeneklerden en uygun olanının seçilerek 

uygulanmasını gerektiren bir süreç olarak değerlendirildiğinde, müdürlerin okulun amaçlarını 

etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için problemleri mutlaka çözmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda doğru kararların, problemin çözümünde önemli bir rolü olduğu ve 

okul müdürünün problem çözme becerilerinin gelişmiş olması gerektiği söylenebilir. 

Yönetimsel anlamda nitelikli kararlar almanın en temel unsuru problemi algılamak ve doğru 

tanımlamaktır. Bu araştırmada da müdürlerin karşılaşılan problemi algılayıp doğru ve net bir 

biçimde tanımladıklarında, gerek çevreyle bürokrasiyle ve personelle gerekse okul gelişimiyle, 

eğitim öğretimle ilgili işlerde yetki ve sorumluluklarını kullanmada daha başarılı oldukları tespit 

edilmiştir.  

         İlgili literatür incelendiğinde Arın (2006) çalışmasında müdürlerin problemlerin 

çözümünden önce etkin bir biçimde araştırma yaptıklarını, mevcut durumu değerlendirerek 

problemleri çözdüklerini saptarken, Tokyay (2001) ilköğretim okullarında, müdürlerin 

problemin sebeplerini araştırıp tanımlamak yerine başka sorumlular aradıklarını ve kırtasiye 

işleriyle uğraşmaktan okulun problemlerini araştırıp çözüm üretmeye vakit bulamadıklarını 

tespit etmiştir. Giray (2006) ise çalışmasında problem çözme sürecinde, konuyla ilgili bilgilerin 

toplanıp ayrıntılı bir şekilde analiz edilip yorumlanmasının alınacak kararın doğruluk derecesini 

etkileyen önemli bir faktör olduğunu ve geliştirilen çözüm yollarının fazla olmasının sorunun 

çözümünü kolaylaştıracağını belirtmiştir. Sunmak ve Özgan (2007) da yaptıkları araştırmada, 

liderlerin sosyal, duygusal ve ruhsal yeterlilikleriyle yönetim süreçleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu tespit etmiş ve bu yeterliliklerin yönetim süreçlerini (planlama, karar verme, iletişim, 

organizasyon, koordinasyon ve değerlendirme) kapsayan yönetici rollerini yordadığı sonucuna 

varmıştır. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi karar verme becerileri, okullardaki 

uygulamayı gerektiren yönetici yetki ve sorumluluklarının başarısında oldukça önemlidir. 

          Eğitimde hedefleri gerçekleştirmek amacıyla öğrencilere sunulan (Bilen, 2014), 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme gibi faktörlerden oluşan (Demirel, 2012) eğitim 

programları, eğitim öğretim alanında yapılan bütün çalışmaların temelini oluşturmaktadır 

(Kaşıkçı ve Doğan, 2016). Öğrenme merkezli anlayışa sahip okul müdürlerinin ilk olarak 

kurumlarındaki eğitimin kalitesini artırmaları gerektiği düşünüldüğünde (Can, 2007), bunu 

sağlamak için yöneticilerin eğitimle ilgili yasa, yönetmelik ve işleyişle ilgili teknik konuların 
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yanı sıra program geliştirme, içerik ve değerlendirme gibi konularda da bilgi sahibi olmaları 

gerekmektedir (Şişman, 2014). Bunun yanı sıra etkin bir eğitim yöneticisinin teknolojik ve 

bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, kurumun amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda 

demokratik bir kurum kültürü oluşturabilme yeteneğine sahip olması beklenmektedir (Güleryüz, 

2014). Bu bağlamda okul müdürünün etkili bir yönetim gerçekleştirebilmesi için yetkiye sahip 

olması gerektiği gibi, başarının artırılabilmesi için müdürün yetki alanının genişletilmesi de 

gerekmektedir (Mangaltepe, 2012). Diğer yandan alınan kararlardan eğitim örgütündeki tüm 

kişi veya grupların doğrudan etkilenmesi sebebiyle, karar alma sürecine öğretmenlerin ve 

çalışanların yanı sıra ailelerin, öğrencilerin, okul aile birliğinin hatta yerel yöneticilerin de 

katılımının sağlanması alınan kararların isabet düzeyini artıracağından müdürlerin yönetimsel 

başarısı geliştirilerek verilen eğitimin kalitesine de katkı sağlanmış olunacaktır (Sezer, 2016). 

 Tüm bu görüşler doğrultusunda öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme 

becerilerinin alt boyutlarına (probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme, kararı uygulama 

denetim ve değerlendirme) ilişkin görüşleriyle, okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerinin alt boyutlarına (bürokratik işler, çevre ile ilgili işler, eğitim öğretim, okul 

gelişimi, personel işleri) ilişkin görüşleri arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülen 

bu araştırmada, okul müdürlerinin karar verme becerileri arttığında yetki ve sorumluluklarını 

kullanma derecelerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Okulda özellikle öğretmenlerin 

kararlara katılması sağlanarak öğretmenlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi 

müdürlerin de başarısını artıracaktır. Bu durumun sağlanması okul ortamında ortaya çıkabilecek 

problemleri de en aza indirecektir. Çünkü okulun ortak amacının ve politikasının 

belirlenmesinde veya diğer süreçlerde öğretmenlere katkıda bulunma fırsatı verilmesi, onların 

moralini artıracağı gibi, eğitim öğretim faaliyetlerinde gösterdikleri çabalara da olumlu katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu süreç hem öğretmenlerin mesleki doyumunu artıracak 

hem de yönetim süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirecektir. 

Sonuç ve Öneriler 

          Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri, 

ölçeğin genelinde alt boyutlar olan probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme, problemi 

algılama tanımlama, kararı uygulama denetim ve değerlendirmede “çoğunlukla katılıyorum” 

düzeyindedir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma 

derecelerine ilişkin görüşleri ise benzer şekilde toplamda ve alt boyutlar olan eğitim öğretim, 

personel işleri, okul gelişimi, çevre ile ilgili işler ve bürokratik işlerde “katılıyorum” 

düzeyindedir.  

          Öğretmenlerin okul müdürlerinin karar verme becerileri ve yetki ve 

sorumlulukları kullanma derecelerine yönelik görüşleri arasında orta ve yüksek düzeyde çeşitli 

ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre karar verme becerileri ölçeğinin problemi algılama ve 

tanımlama boyutu ile yetki ve sorumlulukları kullanma dereceleri anketinin eğitim öğretim, 

personel işleri, okul gelişimi boyutları arasında yüksek düzeyde, bürokratik işler ve çevre ile 

ilgili işler boyutu arasında ise orta düzeyde; probleme ilişkin çözüm önerileri geliştirme boyutu 

ve kararı uygulama ve denetim boyutu ile değerlendirme boyutu ve yetki ve sorumluluklarını 

kullanma dereceleri anketinin tüm alt boyutlarının tamamı arasında yüksek düzeyde anlamlı 

ilişkiler ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin geneli göz önüne alındığında ortaöğretim kurumları 

öğretmenlerinin, okul müdürlerinin karar verme becerilerine yönelik görüşleri ile yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerine ilişkin görüşleri arasında pozitif yönlü ve yüksek 

düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur Bu da okul müdürlerinin karar verme becerileri arttığında 

yetki ve sorumlulukları kullanma düzeyinin de arttığını göstermektedir. Araştırmada elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Yapılan araştırmada okul müdürlerinin karar verme becerileri arttıkça yetki ve 

sorumluluklarını kullanma derecelerinin de arttığı görülmüştür. Bu durumda okul müdürlerinin 

hem okullarının gelişmesini ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak hem de etkin ve verimli eğitim 

öğretim ortamları oluşturmak adına yönetim becerileri konusunda kendini en üst düzeyde 

yetiştirmesi özellikle karar verme becerilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla teorik ve 

uygulamalı hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlenebilir. 
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2. Okul yönetiminde verilen kararlara öğretmen, öğrenci ve velilerin de katılması 

sağlanmalı, bu amaçla düzenli olarak bilgilendirme toplantıları ve eğitim seminerleri 

düzenlenebilir. 

3. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen görüşleri doğrultusunda yapılan bu 

araştırma müdürlerin görüşleri doğrultusunda yapılabileceği gibi farklı düzey eğitim 

kurumlarında özel okullar ve devlet okulları karşılaştırması yapılarak ve farklı örneklem 

gruplarında da yapılabilir. 
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Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim 

Çalışmalarının İncelenmesi 

Nedim Özdemir97  

 

Öz 

 Bu çalışma, okul müdürü ve öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma kapsamında tanımlanan bir olgu bilim 

çalışması olarak Karaman ilindeki beş ortaokulda yürütülmüştür. Çalışma grubunu Karaman 

ilinde görev yapan beş okul müdürü ve bu okullarda görev yapan on öğretmen oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Bu formda, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği, 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere hangi çalışmaların yapıldığı gibi sorular 

yer almıştır. Veriler, betimsel analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, 

öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespiti için çoğunlukla anketler aracılığıyla veri 

toplandığını göstermektedir. Bu kapsamda gelişmeye açık alanlar öğretmen liderliği, sınıf 

yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, 

teknolojiyi etkin kullanma, yabancı dil ve mesleki etik olarak gruplandırılmıştır. Diğer taraftan 

araştırma kapsamındaki okullarda mesleki gelişime dönük bir planın olmadığı görülmüştür. 

Araştırma kapsamında, öğretmenlerin mesleki gelişim olanaklarının çeşitlendirilip (okul temelli 

mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.), sistemli ve 

periyodik bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, öğretmen, okul müdürü 

 

Investigating Professional Development Practices of Principals and 
Teachers 

Abstract 

 The aim of the study is to examine school principals and teachers’ professional 

development activities. The study which is defined as a case study within the scope of qualitative 

research was conducted in five secondary schools in Karaman province. The study group 

consisted of five school principals and ten teachers working in these schools in Karaman. The 

data of the study was collected with a semi-structured interview form prepared by the researcher. 

In this form, there are some questions such as how the professional development needs of 

teachers are determined and what activities are done to support the professional development of 

teachers. Data were analyzed in accordance with descriptive analysis. The findings of the 

research indicate that determination of teachers’ professional development needs mostly were 

collected via questionnaires. In this context, the areas open to development are grouped as 

teacher leadership, classroom management, teaching methods and techniques, measurement and 

evaluation, material preparation, communication, effective use of technology, foreign language 

and professional ethics. On the other hand, it was seen that there is no plan for professional 

development in the schools in the research. Within the scope of the research, it was suggested 

that teachers' professional development opportunities should be diversified (school based 

professional development practices, peer interaction, school coaching, distance education, etc.), 

systematically and periodically implemented, monitored and evaluated.  

Keywords: Professional development, teacher, principal 
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Giriş 

Türkiye’de son yirmi yılda okullaşma oranında önemli bir büyüme yaşanmıştır. Aynı 

şekilde eğitime ayrılan kamu bütçesindeki artış dikkat çekicidir. Diğer taraftan, eğitimde 

yaşanan niceliksel artışa rağmen nitelik sorunun devam ettiği görülmektedir. Ulusal sınalar ile 

uluslararası araştırma bulguları öğrencilerin istenilen düzeyde öğrenme çıktılarına 

ulaşamadığını yansıtmaktadır (Anıl, Özer Özkan ve Demir, 2015). Eğitimdeki iyileşmenin 

sağlanabilmesi için 2014 yılında gerçekleşen Milli Eğitim Teşkilatındaki değişimle birlikte 

bakanlığın daha esnek ve hızlı koordine olması hedeflenmiştir. Bu değişim rehberlik ve teftiş 

sistemine de yansımıştır. Daha önceden maarif müfettişleri tarafından yürütülen bu denetim 

mekanizması okul müdürlerine devredilmiştir (MEB, 2014). Bu sayede, öğretmen 

değerlendirme sisteminin öğretmenlerin mesleki gelişimleri sağlama ve öğretmenlere anlamı 

dönütler sunma konusunda başarılı olması hedeflenmiştir. 

Mesleki gelişim, eğitim politikacılarının sürekli gündeminde olan bir konudur. 

Araştırma bulguları, etkili bir mesleki gelişim programının uygulandığı okullarda öğretmenlerin 

öğretim çalışmalarına daha çok yoğunlaştığını ve öğrenci başarılarında ciddi ilerlemeler 

sağlandığını yansıtmaktadır (Hattie, 2008; Louis ve Marks, 1998). Buna karşın, seminer, kurs 

konferans gibi geleneksel türden mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf uygulamalarına 

yansıyacak etkinliği oluşturamadığı görülmektedir (Darling-Hammond, 1998). Bu nedenle, 

mesleki gelişim için alternatif yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımların odağında 

öğretmenin okul ortamında başkalarıyla etkileşerek ve yeterliklerini paylaşarak öğrenme 

faaliyetine katılması gerektiği yer almaktadır (Putnam ve Borko, 2000). Örneğin, öğretim 

çalışmalarına ilişkin öğretmenlerin meslektaşlarından yapıcı dönütler alması onların mesleki 

gelişimi açısından zengin bir öğrenme kaynağı olabileceği vurgulanmaktadır (Jensen ve Reichl, 

2011). 

Son dönemde yapılan bir araştırmada öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini yeterli 

görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Aslanargun ve Atmaca, 2017). Bu kapsamda okullarda 

hangi tür stratejilerin izlediğinin ortaya konulması ve okul müdürünün bu süreci nasıl 

desteklediğinin belirlenmesi gerekir. Okul müdürü, okuldaki personelin kapasitesini etkileyen 

önemli bir değişkendir. Bu çalışmada okul müdürünün öğretim liderliği rollerinden biri olarak 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ele alınmıştır. Araştırmalar, öğretmenler 

arasındaki işbirliğine vurgu yaparak meslektaşlar arasında sınıf ziyaretlerini teşvik eden ve 

öğretime yönelik dönüt mekanizmalarının çalışmasını sağlayan okul müdürlerinin 

davranışlarına işaret etmektedir. Aynı zamanda, okul müdürü kendi mesleki gelişim fırsatlarını 

değerlendirmelidir. Böylece öğretmenlere öğretim konusunda rehber olabileceklerdir. Bu 

çerçevede, okul müdürünün öğretmenlerin mesleki gelişim sürecine dahil olduğunda daha 

yüksek öğrenci çıktılarının elde edildiği gözlenmiştir. Bu durum aynı zamanda öğretmenlerin 

liderlik kapasitelerini artırmasına ve dolaylı olarak okulun liderlik kapasitesine yansıması 

olasıdır. Bu kapsamda, mevcut çalışmanın amacı, okul müdürü ve öğretmenlerin mesleki 

gelişim faaliyetlerini incelemektir.  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, nitel araştırma kapsamında tanımlanan bir olgu bilim çalışması olarak 

yürütülmüştür. Bu doğrultuda çalışmaya katılan okul müdürü ve öğretmenlerden mesleki 

gelişim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın verileri, Karaman ilindeki beş ortaokulda toplanmıştır. Çalışma grubunu 

Karaman ilinde görev yapan beş okul müdürü ve bu okullarda görev yapan on öğretmen 

oluşturmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken, okulun bulunduğu yer (şehir-köy) ve 

sosyoekonomik düzeye ilişkin ölçütler göz önünde bulundurmuştur. Bu bilgilere İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılmıştır. Böylece, farklı özelliklere sahip okullardan veri toplanarak 
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örnekleme çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin %80’i 

erkektir. Ayrıca, öğretmenlerin %60’ı kadındır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formlarının oluşturulması sırasında ilgili 

alan yazın taraması yapılmış ve uygulama içerisinde yer alan öğretmenlerin ve okul 

müdürlerinin önerilerine başvurulmuştur. Ayrıca oluşturulan taslak form üç alan uzmanının 

görüşlerine sunulmuş ve böylece kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzmanlardan elde 

edilen dönütler neticesinde hazırlanan form pilot uygulama açısından dört kişiye uygulanmış ve 

soruların anlaşılması, yorumlanması ve yanıtlanmasında herhangi bir sorun olmadığı 

görülmüştür. Bu formda, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği, 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere okulda hangi çalışmaların yapıldığı gibi 

sorular yer almıştır. Örnek sorular: “Mesleki gelişiminizi sağlamak üzere katıldığınız hizmet içi 

eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetler nelerdir?”,  “Bu etkinliklere katılmanız için sizi kimler 

yönlendiriyor?”, “Okulunuzun vizyonu doğrultusunda sizlere sunulan mesleki gelişim 

faaliyetleri nelerdir? Bu faaliyetleri kim organize ediyor?”, “Okulunuzda iş birliğine dayalı 

olarak yaptığınız mesleki gelişim çalışmaları nelerdir? (Zümreler arasında-Diğer öğretmenler 

arasında-takım çalışması vb.)” şeklindedir. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinin 

uygulanması sürecinde ilk olarak ses kaydı izni alınmış ve ses kaydına sıcak bakmayan 

katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından raporlanmıştır. Ayrıca, görüşülen kişilerin 

kimlik bilgilerini gizli tutmak amacıyla kodlama yoluna gidilmiştir. Buna göre, görüşme yapılan 

kişilerin bulunduğu okullar O1, O2, biçiminde kodlanırken, görüşüne başvurulan öğretmenler 

ÖĞ1, ÖĞ2, okul müdürleri OM1, OM2 biçiminde kodlanmıştır. Diğer taraftan, Araştırmanın iç 

geçerliğini artırmak amacıyla araştırmacı ile katılımcılar arasında güven oluşturmaya çalışılacak 

ve görüşme süresi bu güvenin sağlanması açısından uzun tutulmaya çalışılmıştır. 

 Verilerin Analizi 

Veriler, nitel veri analizi tekniklerinden biri olan, betimsel veri analizi kullanılarak 

çözümlenmiştir. Buna göre, betimsel analiz sürecinde katılımcılara ait ses kayıtları kâğıda 

dökülmüş ve kelimelere, ifadelere, kullanılan dile, diyalogların yapısına ve özelliklerine, 

kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılmıştır. 

Araştırmanın iç geçerliğini artırmak için tema ve kodların belirlenmesi ve verilerin 

çözümlenmesi süreçlerine ilişkin alan uzmanı ile araştırma konusuna ve nitel araştırma 

yöntemine hakim iki ölçme-değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır. Bunun yanında, 

Araştırmanın iç geçerliğini artırmak amacıyla katılımcı teyidine başvurulmuştur. Bu kapsamda, 

araştırmada yer alan yükseköğretime kurumuna göre veriler çözümlendikten sonra kura yolu ile 

bir kurum belirlenmiş ve bu kuruma ait özet bulgular araştırmaya katılanlara sunularak görüşleri 

toplanmıştır. Söz konusu görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak bulguların son 

hali hazırlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan okul müdürü ve öğretmenlere ilk olarak okulda çalışan eğitim 

personelinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği yönünde soru yöneltilmiştir. 

Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespiti için anket kullanıldığı ya da öğretmenler 

kurulunda görüş alındığı görülmüştür. Örneğin, bir Türkçe öğretmeni bu soruya, “Seminer 

dönemi gelmeden önce okul yönetimi bizden eğitim taleplerimizi alıyor.” seklinde cevap 

vermiştir. Okul personelinin gelişimi için öğretmen liderliği, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve 

teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, teknolojiyi etkin kullanma, 

yabancı dil ve mesleki etik gibi alanların belirlendiği ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında 

toplanan veriler geleneksel yöntemler, mentörlük, okul vizyonu, mesleki dayanışma, bireysel 

çaba ve okul müdüründen kaynaklı olmak üzere altı tema altında çözümlenmiştir (Şekil 1.). Bu 

alt bölümde Şekil 1’de özet olarak sunulan temalar ve kodlar açıklanmıştır. 
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Tema 1: Geleneksel yöntemler 

Araştırma kapsamında görüşüne başvurulan okul müdürü ve öğretmenlere göre 

okullarda mesleki gelişim faaliyeti olarak çoğunlukla hizmetiçi eğitim çalışmalarının 

yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Buna göre, merkezi ve mahalli olarak öğretmen ve okul 

müdürlerine sunulan faaliyetler onların gelişimlerine katkı sunmaktadır. Bazı okullar “kendi 

bünyesinde görev yapan öğretmenlerinden” birini görevlendirerek, kurum dışından bir “uzman” 

davet ederek ya da “meslekte daha tecrübeli öğretmenler“ bularak bu tür faaliyetleri yerine 

getirmektedir. Örneğin, bir okulda okul rehber öğretmeni “etkili sınıf yönetimi hakkında 

seminer” verdiğini belirtmiştir. Araştırma kapsamında yer alan iki okulda bu türden faaliyetlerin 

stratejik planlarında yer bulduğu ve bu türden faaliyetlerin arttırılması hedeflendiği 

anlaşılmıştır. Buna göre, kişi başına katılım sağlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısını 

başarı göstergesi olarak kullanılmaktadır. Yine hizmetiçi eğitim kapsamındaki çalışmaların 

planlanması için öğretmenler kurulunda karar alındığı görülmüştür. Örneğin bir okulda, 

“Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, ihtiyaçları, denetim raporları ve kurul 

kararlarıyla tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.” şeklinde bir karar alındığı 

görülmüştür. Ayrıca, “Üniversite ile iş birliği yapılarak belirlenen konularla ilgili hocaların 

davet edildiği” dile getirilmiştir. Bir değer okulda ise çalışanlara ve öğrencilere iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda eğitim verildiği görülmüştür. 

 

Şekil 1. Analiz sonucunda oluşan tema ve kodlar 

 

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine gönüllü katılımın ise değişiklik göstermektedir. Örneğin 

bir öğretmen “Bu etkinliklerin bir kısmına kendi isteğimle, bir kısmına ise arkadaşlarım ve okul 

yöneticilerimin tavsiyesi ile bir kısmına ise mecburiyetten katıldım.” şeklinde cevap vermiştir. 

Bir diğer öğretmen ise bu soruya  “Mesleki gelişim adına eylül ve haziran aylarında katıldığımız 

seminerler milli eğitim tarafından mecburi katılımın sağlandığı eğitimlerdir.” şeklinde cevap 

vermiştir. Katılıma ilişkin olarak bir rehber öğretmenin görüşlerini belirtmekte yarar vardır: 

“Katıldığım hizmetiçi faaliyetleri Bakanlık tarafından yapılanlar değil; daha çok mahalli 

olanlardan oluşuyor... Çünkü Bakanlık tarafından açılan hizmetiçi eğitimlere gitme şansı elde 
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edemiyorum. Bunun dışında Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından davet edilen hocalar 

vasıtasıyla çeşitli seminerler alabiliyorum. Çoğunlukla hafta sonları Ankara’daki özel ve ücretli 

eğitimleri alıyorum. Çocuklarda Bilişsel Terapi, Oyun Terapisi, Objektif ve Projektif Testler 

Eğitimi, Resim Analizi Eğitimi, Evlilik, Çift ve Boşanma Terapisi gibi…” 

Rehber öğretmenin ifadelerine göre mesleki gelişim açısından öğretmenlerin merkezi 

hizmetiçi eğitim taleplerinin olabileceği ve faaliyet sayılarının ihtiyacı karşılayacak türde 

arttırılması gerektiği söylenebilir. 

Tema 2: Mentör eşliğinde mesleki gelişim faaliyeti sunmak. 

Bu tema altından okul müdürü ve öğretmenlerden kimden destek aldıkları, onlara yol 

gösterici kişilerin olup olmadığı ve bu desteğin nasıl yapıldığına ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu 

kapsamda bir okul müdürü deneyimli yöneticilerin fikirlerine başvurduğunu ve işin nasıl 

yapılacağına yönelik bilgi aldığını belirtmiştir: “Okulda çok farklı işler yürütüyoruz. İş sağlığı 

ve güvenliği konusu çok önemli. Eksik bir alan bırakmamak için bu işleri iyi bilen bir okul 

müdürü var. Ondan yardım aldım. İşin nasıl yapılacağını kendi hazırladığı belgeleri göstererek 

izah etti.” Bir öğretmen de kendisinden daha yüksek kıdeme sahip bir öğretmenden sınıfında 

olumsuz davranışlar gösteren bir öğrenci için destek aldığını belirterek bu süreci “faydalı” 

olarak tanımlamıştır. Buna karşın yapılan görüşmelerde mentörlük uygulamasının daha çok ilk 

atama öğretmenler için yapıldığı ve ilerleyen yıllarda bu uygulamanın azaldığı anlaşılmıştır. 

 

Tema 3: Okulun vizyonu doğrultusunda okul temelli mesleki gelişim faaliyeti sunmak. 

Araştırma kapsamın okul müdürü ve öğretmenlere okulun vizyonu doğrultusunda 

mesleki gelişim faaliyetlerinin neler olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda görüşme yapılan okul 

müdürü ve öğretmenler şunları dile getirmiştir:  

“İdareden şunu yapacağız ya da şunu yapın denilmedi. Zekâ oyunları için mesela okulda 

kurs açmam lazımdı. Bunun için kendim kurs imkanlarını araştırdım ve kayıt oldum.” 

”Okulumun vizyonu doğrultusunda rehber öğretmen koordinatörlüğünde travmalar ve 

üstesinden gelme teknikleri, özel eğitim öğrencileri ve BEP konularına yönelik çalışmalar 

yapıldı. Bu çalışmaları sınıflarda öğretmen olarak öğrencilere uyguladık. Çok güzel dönütler 

alındı.” 

“Okulum mesleki gelişim adına herhangi bir faaliyet sunmuyor. Zaman zaman Milli 

Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla (özellikle özel üniversitelerin tanıtım şartıyla) seminerler 

olabiliyor. Bunu da genellikle Rehberlik Araştırma Merkezi organize ediyor. 

“Bugüne kadar görev yaptığım hiçbir okulda mesleki gelişim faaliyeti organize 

edilmemiştir.” 

Okul müdürü ve öğretmenle yapılan görüşmelerden mesleki gelişim faaliyetlerine 

yönelik çok az okulda okul hedeflerinin buna dönük olduğu anlaşılmıştır. Bir okul müdürü bu 

durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Çoğunlukla öğretmenlerle görüşme yaparak ihtiyaçları belirliyoruz. Bir de gündemde 

olan konular var. Akıl oyunlar vb. Bunun için öğretmenleri teşvik ediyoruz.” 

Tema 4: Öğretmenler arasındaki iş birliğini arttırmak. 

Araştırma kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmek üzere 

uygulanan stratejiler sorulduğunda bir okulda öğretmenler odasına kitaplık kurulduğu ifade 

edilmiştir. Kitapların temininde okul yönetiminin ve gönüllü öğretmenlerin rol aldığı 

belirtilmiştir. Bunun yanında, okuma alışkanlığının teşvik edilmesi için okuma çemberlerinin 

oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu okulda öğretmenler arasında dayanışma duygusuna katkı 

sunması amacıyla okunan kitapların zümre toplantılarında değerlendirilmesi istenmiştir. Diğer 

taraftan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında iş birliği içerisinde olduğu 
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görülmektedir. Bu kapsamda bir okul müdürü öğretmenler kurulunda yaşananları şu şekilde 

özetlemiştir: 

“Sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesi, sınav sorularının sadece bilgi 

basamağındaki sorulardan oluşmaması, sınavlarda bilgi isteyen soruların yanında öğrencilerin 

kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme yapabilmelerine imkan tanıyan sorulara yer 

verilmemesi gibi sorunlar vardı. Öğretmenler Kurulu’nda konunun ele alınarak zümre 

öğretmenler kurulunda örnek uygulamaların hazırlatılması, hazırlanan örnek uygulamaların 

paylaşılması, sınavlardan önce sınav sorularının ölçme ve değerlendirme kriterlerine 

uygunluğunun okul yönetimince denetlenmesi, o kul yönetimince bu alanla ilgili öğretmenlere 

yönelik uzmanlardan seminer desteğinin alınması yoluna gidilmiştir.” 

Bunun yanında öğretmenlerin mesleki gelişim kapsamında sosyal medya araçlarını 

kullandıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda bir matematik öğretmeni materyal paylaşımına dikkat 

çekmiştir: “WhatsApp gruplarıyla çözemediğimiz sorular üzerinde paylaşımlar yapıyoruz. 

Materyallerimizi paylaşıyoruz. Burada paylaşılanları çıktı alıp sınıfımda uyguluyorum.”  

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerden bazıları görev yaptıkları 

öğretmenlik alanının iş birliğini zorunlu kıldığını vurgulamıştır. Örneğin, okulunda aynı 

branştan meslektaşı olmayan bir rehber öğretmen iş birliğine yönelik okuldaki öğretmen ve okul 

yöneticileriyle birlikte çalıştıklarını ifade etmiştir:  

“Okulumda bir zümrem yok. Diğer öğretmenlerle ya da okul yöneticileriyle birlikte 

öğrenci ve veli boyutunda ortak çalışabiliyorum. Bu da her öğretmenle mümkün olmuyor. Bazı 

öğretmenlerin rehberliğe olan olumsuz tutumlarından, önyargıdan ya da tükenmişliklerinden 

kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerle özellikle travma konusunu çalışırken daha çok iş birliği 

içeren etkinliklerle destekliyorum. Aynı şekilde görüşme veya danışmanlık yaptığım 

öğrencilerim ve velilerimle çalışırken muhakkak sınıf öğretmeninin desteğini alıyorum.” 

Benzer biçimde bir İngilizce öğretmeni de bu işbirliğinin gerekliliğini şu şekilde dile 

getirmiştir: 

“Branşım İngilizce olduğu için nerdeyse diğer tüm branş dallarında ki öğretmenlerle iş 

birliği yapmak durumundayım. Çünkü İngilizcenin çocuklara aktarımını disiplinler arası 

çalışmalarla yapıyorum. Örneğin, fen bilimleri öğretmeniyle bir iskelet tasarlayıp insanda 

bulunan kemiklerin isimlerini İngilizce olarak öğrenmelerini sağlayarak bu kemiklerin 

açıklamasını çocuklardan İngilizcede öğrendiğimiz basit cümle kalıplarıyla istedik. 

Matematikte geometrik şekiller için benzer bir çalışma yapıldı.” 

 

Tema 5: Kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek. 

Araştırma kapsamında yöneltilen bir diğer soru ise öğretmen ve okul yöneticilerinin 

mesleki gelişim ihtiyaçlarını nasıl belirledikleri ve buna yönelik neler yaptıklarını saptamak 

üzerinedir. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim alanındaki 

güncel eğilimleri takip etmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Bunun için alanıyla ilgili dergileri ve 

kitapları takip ettikleri görülmüştür. Bunun yanında internet üzerinden yürütülen kurslara 

başvuruda bulunduklarını ve bu sayede gelişimlerini sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Örneğin 

bir matematik öğretmeni şunları dile getirmiştir: 

“Online başvuru yapılıyor. İnternet üzerinden eğitimler yapılıyor. Hafta içi de katılma 

şansımız oluyor. Örneğin kodlama eğitimi aldım. Bu kursların çoğunu kendim seçiyorum.” 

Yine bir başka rehber öğretmen de bireysel çabasını şu şekilde dile getirmiştir: 

“Alanım bir derya diyebilirim. Bebeklikten yaşlılığa kadar tüm gelişim ve değişim 

süreçlerini kapsıyor. Bu da sizi ister istemez alabildiğiniz kadar çok eğitim almaya 

yönlendiriyor. Bu nedenle eğitim alacaksam kapsamlı araştırma yapıp süzgeçten geçiriyorum. 

Bu noktada benim en büyük referansım internet. Eğitim içeriğini tatmin edici bulduysam eğitim 

veren hocaların özgeçmişlerine bakıyorum. Varsa akademik yayınlarını, kitaplarını, TV 
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programlarındaki hitabetini ve sosyal medyasını inceliyorum. Alanımız uygulamaya dönük 

olduğundan uzaktan eğitimlere katılmıyorum. Çünkü bir sertifikayı ya da uygulayıcı belgesini 

almış olmak için değil işime yaraması için ediniyorum. Eğitimlerin süper vizyon işleyiş süreçleri 

de bir başka referansım oluyor. Ayrıca alandan hocalarıma danışabiliyorum ya da 

meslektaşlarımla istişare edebiliyorum. Alanımla ve aldığım eğitimlerle alakalı kitapları 

olabildiğince takip ediyorum ve okuyorum. Farklı üniversitelerin psikoloji günlerine katılmaya 

çalışıyorum. Ayrıca kongreleri takip ediyorum.” 

Bunun yanında mesleğe yeni başlayan bir öğretmen kendisi açısından mesleki gelişimin 

önemini vurgulayarak yayınları takip ettiğini ve internet aracılığıyla kendini geliştirmeye 

çalıştığını söylemiştir: 

“Meslekte henüz yeni olduğum için mümkün oldukça her türlü çalışmaya katılmaya 

çalışıyorum. Eğitim dergileri, bloglar, çeşitli sayfalar veya TEDx gibi eğitim üzerine yayın 

üreten kuruluşları internet üzerinden takip ediyorum. Genellikle sosyal medya ya da 

arkadaşlarımın aracılığıyla ya da her hangi bir yerde gördüğüm afişlerle bunlardan haberdar 

oluyorum.” 

 

 

 

Tema 6: Okul müdürünün yönlendirmesiyle mesleki gelişim çalışmalarına katılmak. 

Araştırma kapsamında öğretmen ve okul müdürlerine son olarak okul müdürünün 

denetim görevi doğrultusunda öğretmenlerin gelişimini sağlamak üzere onlara ne türden 

dönütler sunduğu sorulmuştur. Bir okul müdürü yılsonunda yapılacak mesleki gelişim 

çalışmaları için işbirliğine gidileceğini şu şekilde özetlemiştir: 

“Okulumuzda sorun alanları olarak tespit edilen sınıf yönetimi, öğretim yöntemleri, 

ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma 

konularında öğretmenlerin eğitimlere katılımları sağlanacak. Bunun için ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir.” 

Bu soruya bir öğretmen ise okulunda böyle bir çalışma ortamının olmadığını 

vurgulamıştır: “Okul müdürü dersimize girmiyor. Ben öneride bulunuyorum çoğunlukla. 

Örneğin, atıl durumda bir kamyon bulalım. Bilim otobüsü yapalım dedim. Çok güzel olur dedi. 

Müdürden ziyade öğretmenler istiyor. Yol gösteriyor.” 

Benzer biçimde bir başka öğretmen de okul müdürünün mesleki gelişime dönük 

yönlendirme çalışmasının sınırlı olduğunu destekler nitelikte görüş bildirmiştir: “Okul 

müdürüm çeşitli internet siteleri, TV programları ve yazar-kitap isimleri ile yönlendirmede 

bulunuyor.” 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulguları, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespiti için çoğunlukla 

anketler aracılığıyla veri toplandığı görülmektedir. Bu kapsamda gelişmeye açık alanlar 

öğretmen liderliği, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, 

materyal hazırlama, iletişim, teknolojiyi etkin kullanma, yabancı dil ve mesleki etik olarak 

sınıflandırılmıştır. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmek üzere uygulanan stratejiler 

sorulduğunda bir okulda öğretmenler odasına kitaplık kurulduğu ifade edilmiştir. Kitapların 

temininde okul yönetiminin ve gönüllü öğretmenlerin rol aldığı belirtilmiştir. Bunun yanında, 

okuma alışkanlığının teşvik edilmesi için okuma çemberlerinin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu okulda öğretmenler arasında dayanışma duygusuna katkı sunması amacıyla okunan 

kitapların zümre toplantılarında değerlendirilmesi istenmiştir. Blanton, Broemmel ve Rigell 

(2019) tarafından 12 eğitimci ile yürütülen araştırma kitaplar üzerindeki çalışmanın mesleki 

gelişimi desteklemedeki rolünü ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, katılımcıların öğretim 

uygulamalarını, akademik düşüncesini ve kişisel inançlarını değiştirdiği yönünde bulgular 
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ortaya koymuştur. Kitaplar üzerinde yapılan bu türden çalışmaların etkili mesleki gelişimin 

özelliklerini ve yetişkin eğitiminin ilkelerini taşıdığı söylenebilir.  

Diğer taraftan araştırma kapsamındaki okullarda mesleki gelişime dönük bir planın 

olmadığı görülmüştür. Okul müdürü ve öğretmenle yapılan görüşmelerden mesleki gelişim 

faaliyetlerine yönelik çok az okulda okul hedeflerinin buna dönük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Geçmiş dönemde yapılan kimi çalışmalar okul vizyonu belirlenirken öğretmenlerin etkin 

biçimde bu sürece katılamadığını göstermektedir (Kılınç, 2013). Öğretmenlerin karar verme 

süreçlerine katılımının mesleki gelişim çalışmalarının planlanması açısından önemli olabilir. 

Bunun yanında öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan bu 

yöntemlerin sınırlı olduğu söylenebilir. Denetim görevini yürüten okul müdürlerinden sınıf 

gözleminden sonra öğretmelere gelişim ihtiyaçlarına yönelik yararlı dönütler sunması 

beklenmektedir. Bu dönütlerle birlikte öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak 

çalışmalara yöneldiği ortaya konulmuştur (Tuytens ve Devos, 2014). Konu bu açıdan 

değerlendirildiğinde okul müdürünün sınıf denetimini rehberlik odaklı olarak yürütmesi ve 

öğretmenlere yararlı dönütler sunması gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında mesleki gelişim faaliyetlerinin çoğunlukla seminer çalışmaları 

şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır. Okullar kendi öğretmenlerinden birini görevlendirerek ya da 

dışarıdan bir uzman davet ederek bu tür faaliyetleri yerine getirmiştir. Buna karşın, seminer, 

kurs konferans gibi geleneksel türden mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf uygulamalarına 

yansıyacak etkinliği oluşturamadığı görülmektedir (Darling-Hammond, 1998). Öğretmenlerin 

mesleki gelişim olanaklarının çeşitlendirilip (okul temelli mesleki gelişim uygulamaları, akran 

etkileşimi, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.), sistemli ve periyodik bir şekilde uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğretmenlere, doğrudan öğretim 

faaliyetlerini geliştirici mesleki gelişim fırsatlar sunulmalıdır. 
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Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim 

Çalışmalarının İncelenmesi 

Nedim Özdemir98 

 

Öz 

 Bu çalışma, okul müdürü ve öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma kapsamında tanımlanan bir olgu bilim 

çalışması olarak Karaman ilindeki beş ortaokulda yürütülmüştür. Çalışma grubunu Karaman 

ilinde görev yapan beş okul müdürü ve bu okullarda görev yapan on öğretmen oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Bu formda, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği, 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere hangi çalışmaların yapıldığı gibi sorular 

yer almıştır. Veriler, betimsel analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, 

öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespiti için çoğunlukla anketler aracılığıyla veri 

toplandığını göstermektedir. Bu kapsamda gelişmeye açık alanlar öğretmen liderliği, sınıf 

yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, 

teknolojiyi etkin kullanma, yabancı dil ve mesleki etik olarak gruplandırılmıştır. Diğer taraftan 

araştırma kapsamındaki okullarda mesleki gelişime dönük bir planın olmadığı görülmüştür. 

Araştırma kapsamında, öğretmenlerin mesleki gelişim olanaklarının çeşitlendirilip (okul temelli 

mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.), sistemli ve 

periyodik bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, öğretmen, okul müdürü 

 

Investigating Professional Development Practices of Principals and 
Teachers 

Abstract 

 The aim of the study is to examine school principals and teachers’ professional 

development activities. The study which is defined as a case study within the scope of qualitative 

research was conducted in five secondary schools in Karaman province. The study group 

consisted of five school principals and ten teachers working in these schools in Karaman. The 

data of the study was collected with a semi-structured interview form prepared by the researcher. 

In this form, there are some questions such as how the professional development needs of 

teachers are determined and what activities are done to support the professional development of 

teachers. Data were analyzed in accordance with descriptive analysis. The findings of the 

research indicate that determination of teachers’ professional development needs mostly were 

collected via questionnaires. In this context, the areas open to development are grouped as 

teacher leadership, classroom management, teaching methods and techniques, measurement and 

evaluation, material preparation, communication, effective use of technology, foreign language 

and professional ethics. On the other hand, it was seen that there is no plan for professional 

development in the schools in the research. Within the scope of the research, it was suggested 

that teachers' professional development opportunities should be diversified (school based 

professional development practices, peer interaction, school coaching, distance education, etc.), 

systematically and periodically implemented, monitored and evaluated.  

Keywords: Professional development, teacher, principal 
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Giriş 

Türkiye’de son yirmi yılda okullaşma oranında önemli bir büyüme yaşanmıştır. Aynı 

şekilde eğitime ayrılan kamu bütçesindeki artış dikkat çekicidir. Diğer taraftan, eğitimde 

yaşanan niceliksel artışa rağmen nitelik sorunun devam ettiği görülmektedir. Ulusal sınalar ile 

uluslararası araştırma bulguları öğrencilerin istenilen düzeyde öğrenme çıktılarına 

ulaşamadığını yansıtmaktadır (Anıl, Özer Özkan ve Demir, 2015). Eğitimdeki iyileşmenin 

sağlanabilmesi için 2014 yılında gerçekleşen Milli Eğitim Teşkilatındaki değişimle birlikte 

bakanlığın daha esnek ve hızlı koordine olması hedeflenmiştir. Bu değişim rehberlik ve teftiş 

sistemine de yansımıştır. Daha önceden maarif müfettişleri tarafından yürütülen bu denetim 

mekanizması okul müdürlerine devredilmiştir (MEB, 2014). Bu sayede, öğretmen 

değerlendirme sisteminin öğretmenlerin mesleki gelişimleri sağlama ve öğretmenlere anlamı 

dönütler sunma konusunda başarılı olması hedeflenmiştir. 

Mesleki gelişim, eğitim politikacılarının sürekli gündeminde olan bir konudur. 

Araştırma bulguları, etkili bir mesleki gelişim programının uygulandığı okullarda öğretmenlerin 

öğretim çalışmalarına daha çok yoğunlaştığını ve öğrenci başarılarında ciddi ilerlemeler 

sağlandığını yansıtmaktadır (Hattie, 2008; Louis ve Marks, 1998). Buna karşın, seminer, kurs 

konferans gibi geleneksel türden mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf uygulamalarına 

yansıyacak etkinliği oluşturamadığı görülmektedir (Darling-Hammond, 1998). Bu nedenle, 

mesleki gelişim için alternatif yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımların odağında 

öğretmenin okul ortamında başkalarıyla etkileşerek ve yeterliklerini paylaşarak öğrenme 

faaliyetine katılması gerektiği yer almaktadır (Putnam ve Borko, 2000). Örneğin, öğretim 

çalışmalarına ilişkin öğretmenlerin meslektaşlarından yapıcı dönütler alması onların mesleki 

gelişimi açısından zengin bir öğrenme kaynağı olabileceği vurgulanmaktadır (Jensen ve Reichl, 

2011). 

Son dönemde yapılan bir araştırmada öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini yeterli 

görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Aslanargun ve Atmaca, 2017). Bu kapsamda okullarda 

hangi tür stratejilerin izlediğinin ortaya konulması ve okul müdürünün bu süreci nasıl 

desteklediğinin belirlenmesi gerekir. Okul müdürü, okuldaki personelin kapasitesini etkileyen 

önemli bir değişkendir. Bu çalışmada okul müdürünün öğretim liderliği rollerinden biri olarak 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ele alınmıştır. Araştırmalar, öğretmenler 

arasındaki işbirliğine vurgu yaparak meslektaşlar arasında sınıf ziyaretlerini teşvik eden ve 

öğretime yönelik dönüt mekanizmalarının çalışmasını sağlayan okul müdürlerinin 

davranışlarına işaret etmektedir. Aynı zamanda, okul müdürü kendi mesleki gelişim fırsatlarını 

değerlendirmelidir. Böylece öğretmenlere öğretim konusunda rehber olabileceklerdir. Bu 

çerçevede, okul müdürünün öğretmenlerin mesleki gelişim sürecine dahil olduğunda daha 

yüksek öğrenci çıktılarının elde edildiği gözlenmiştir. Bu durum aynı zamanda öğretmenlerin 

liderlik kapasitelerini artırmasına ve dolaylı olarak okulun liderlik kapasitesine yansıması 

olasıdır. Bu kapsamda, mevcut çalışmanın amacı, okul müdürü ve öğretmenlerin mesleki 

gelişim faaliyetlerini incelemektir.  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, nitel araştırma kapsamında tanımlanan bir olgu bilim çalışması olarak 
yürütülmüştür. Bu doğrultuda çalışmaya katılan okul müdürü ve öğretmenlerden mesleki gelişim 
faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın verileri, Karaman ilindeki beş ortaokulda toplanmıştır. Çalışma grubunu Karaman 
ilinde görev yapan beş okul müdürü ve bu okullarda görev yapan on öğretmen oluşturmuştur. Çalışma 
grubu oluşturulurken, okulun bulunduğu yer (şehir-köy) ve sosyoekonomik düzeye ilişkin ölçütler göz 
önünde bulundurmuştur. Bu bilgilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılmıştır. Böylece, farklı 
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özelliklere sahip okullardan veri toplanarak örnekleme çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 
katılan okul müdürlerinin %80’i erkektir. Ayrıca, öğretmenlerin %60’ı kadındır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 
toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formlarının oluşturulması sırasında ilgili alan yazın taraması 
yapılmış ve uygulama içerisinde yer alan öğretmenlerin ve okul müdürlerinin önerilerine 
başvurulmuştur. Ayrıca oluşturulan taslak form üç alan uzmanının görüşlerine sunulmuş ve böylece 
kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzmanlardan elde edilen dönütler neticesinde hazırlanan 
form pilot uygulama açısından dört kişiye uygulanmış ve soruların anlaşılması, yorumlanması ve 
yanıtlanmasında herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür. Bu formda, öğretmenlerin mesleki gelişim 
ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere okulda hangi 
çalışmaların yapıldığı gibi sorular yer almıştır. Örnek sorular: “Mesleki gelişiminizi sağlamak üzere 
katıldığınız hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetler nelerdir?”,  “Bu etkinliklere katılmanız için sizi 
kimler yönlendiriyor?”, “Okulunuzun vizyonu doğrultusunda sizlere sunulan mesleki gelişim faaliyetleri 
nelerdir? Bu faaliyetleri kim organize ediyor?”, “Okulunuzda iş birliğine dayalı olarak yaptığınız mesleki 
gelişim çalışmaları nelerdir? (Zümreler arasında-Diğer öğretmenler arasında-takım çalışması vb.)” 
şeklindedir. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinin uygulanması sürecinde ilk olarak ses kaydı izni 
alınmış ve ses kaydına sıcak bakmayan katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından raporlanmıştır. 
Ayrıca, görüşülen kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutmak amacıyla kodlama yoluna gidilmiştir. Buna göre, 
görüşme yapılan kişilerin bulunduğu okullar O1, O2, biçiminde kodlanırken, görüşüne başvurulan 
öğretmenler ÖĞ1, ÖĞ2, okul müdürleri OM1, OM2 biçiminde kodlanmıştır. Diğer taraftan, Araştırmanın 
iç geçerliğini artırmak amacıyla araştırmacı ile katılımcılar arasında güven oluşturmaya çalışılacak ve 
görüşme süresi bu güvenin sağlanması açısından uzun tutulmaya çalışılmıştır. 

 Verilerin Analizi 

Veriler, nitel veri analizi tekniklerinden biri olan, betimsel veri analizi kullanılarak 
çözümlenmiştir. Buna göre, betimsel analiz sürecinde katılımcılara ait ses kayıtları kâğıda dökülmüş ve 
kelimelere, ifadelere, kullanılan dile, diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik 
anlatımlara ve benzetmelere dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılmıştır. Araştırmanın iç geçerliğini 
artırmak için tema ve kodların belirlenmesi ve verilerin çözümlenmesi süreçlerine ilişkin alan uzmanı ile 
araştırma konusuna ve nitel araştırma yöntemine hakim iki ölçme-değerlendirme uzmanından görüş 
alınmıştır. Bunun yanında, Araştırmanın iç geçerliğini artırmak amacıyla katılımcı teyidine 
başvurulmuştur. Bu kapsamda, araştırmada yer alan yükseköğretime kurumuna göre veriler 
çözümlendikten sonra kura yolu ile bir kurum belirlenmiş ve bu kuruma ait özet bulgular araştırmaya 
katılanlara sunularak görüşleri toplanmıştır. Söz konusu görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler 
yapılarak bulguların son hali hazırlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan okul müdürü ve öğretmenlere ilk olarak okulda çalışan eğitim personelinin 
mesleki gelişim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği yönünde soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin mesleki 
gelişim ihtiyaçlarının tespiti için anket kullanıldığı ya da öğretmenler kurulunda görüş alındığı 
görülmüştür. Örneğin, bir Türkçe öğretmeni bu soruya, “Seminer dönemi gelmeden önce okul yönetimi 
bizden eğitim taleplerimizi alıyor.” seklinde cevap vermiştir. Okul personelinin gelişimi için öğretmen 
liderliği, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, 
iletişim, teknolojiyi etkin kullanma, yabancı dil ve mesleki etik gibi alanların belirlendiği ifade edilmiştir. 
Araştırma kapsamında toplanan veriler geleneksel yöntemler, mentörlük, okul vizyonu, mesleki 
dayanışma, bireysel çaba ve okul müdüründen kaynaklı olmak üzere altı tema altında çözümlenmiştir 
(Şekil 1.). Bu alt bölümde Şekil 1’de özet olarak sunulan temalar ve kodlar açıklanmıştır. 

 

Tema 1: Geleneksel yöntemler 

Araştırma kapsamında görüşüne başvurulan okul müdürü ve öğretmenlere göre okullarda 
mesleki gelişim faaliyeti olarak çoğunlukla hizmetiçi eğitim çalışmalarının yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 
Buna göre, merkezi ve mahalli olarak öğretmen ve okul müdürlerine sunulan faaliyetler onların 
gelişimlerine katkı sunmaktadır. Bazı okullar “kendi bünyesinde görev yapan öğretmenlerinden” birini 
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görevlendirerek, kurum dışından bir “uzman” davet ederek ya da “meslekte daha tecrübeli öğretmenler“ 
bularak bu tür faaliyetleri yerine getirmektedir. Örneğin, bir okulda okul rehber öğretmeni “etkili sınıf 
yönetimi hakkında seminer” verdiğini belirtmiştir. Araştırma kapsamında yer alan iki okulda bu türden 
faaliyetlerin stratejik planlarında yer bulduğu ve bu türden faaliyetlerin arttırılması hedeflendiği 
anlaşılmıştır. Buna göre, kişi başına katılım sağlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısını başarı 
göstergesi olarak kullanılmaktadır. Yine hizmetiçi eğitim kapsamındaki çalışmaların planlanması için 
öğretmenler kurulunda karar alındığı görülmüştür. Örneğin bir okulda, “Hizmet içi eğitim planlamaları, 
çalışanların talepleri, ihtiyaçları, denetim raporları ve kurul kararlarıyla tespit edilen sorun alanları 
dikkate alınarak yapılacaktır.” şeklinde bir karar alındığı görülmüştür. Ayrıca, “Üniversite ile iş birliği 
yapılarak belirlenen konularla ilgili hocaların davet edildiği” dile getirilmiştir. Bir değer okulda ise 
çalışanlara ve öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildiği görülmüştür. 

 

Şekil 1. Analiz sonucunda oluşan tema ve kodlar 

 

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine gönüllü katılımın ise değişiklik göstermektedir. Örneğin bir 
öğretmen “Bu etkinliklerin bir kısmına kendi isteğimle, bir kısmına ise arkadaşlarım ve okul 
yöneticilerimin tavsiyesi ile bir kısmına ise mecburiyetten katıldım.” şeklinde cevap vermiştir. Bir diğer 
öğretmen ise bu soruya  “Mesleki gelişim adına eylül ve haziran aylarında katıldığımız seminerler milli 
eğitim tarafından mecburi katılımın sağlandığı eğitimlerdir.” şeklinde cevap vermiştir. Katılıma ilişkin 
olarak bir rehber öğretmenin görüşlerini belirtmekte yarar vardır: 

“Katıldığım hizmetiçi faaliyetleri Bakanlık tarafından yapılanlar değil; daha çok mahalli 
olanlardan oluşuyor... Çünkü Bakanlık tarafından açılan hizmetiçi eğitimlere gitme şansı elde 
edemiyorum. Bunun dışında Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından davet edilen hocalar vasıtasıyla 
çeşitli seminerler alabiliyorum. Çoğunlukla hafta sonları Ankara’daki özel ve ücretli eğitimleri alıyorum. 
Çocuklarda Bilişsel Terapi, Oyun Terapisi, Objektif ve Projektif Testler Eğitimi, Resim Analizi Eğitimi, 
Evlilik, Çift ve Boşanma Terapisi gibi…” 

Rehber öğretmenin ifadelerine göre mesleki gelişim açısından öğretmenlerin merkezi hizmetiçi 
eğitim taleplerinin olabileceği ve faaliyet sayılarının ihtiyacı karşılayacak türde arttırılması gerektiği 
söylenebilir. 
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Tema 2: Mentör eşliğinde mesleki gelişim faaliyeti sunmak. 

Bu tema altından okul müdürü ve öğretmenlerden kimden destek aldıkları, onlara yol gösterici 
kişilerin olup olmadığı ve bu desteğin nasıl yapıldığına ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda bir okul 
müdürü deneyimli yöneticilerin fikirlerine başvurduğunu ve işin nasıl yapılacağına yönelik bilgi aldığını 
belirtmiştir: “Okulda çok farklı işler yürütüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusu çok önemli. Eksik bir alan 
bırakmamak için bu işleri iyi bilen bir okul müdürü var. Ondan yardım aldım. İşin nasıl yapılacağını kendi 
hazırladığı belgeleri göstererek izah etti.” Bir öğretmen de kendisinden daha yüksek kıdeme sahip bir 
öğretmenden sınıfında olumsuz davranışlar gösteren bir öğrenci için destek aldığını belirterek bu süreci 
“faydalı” olarak tanımlamıştır. Buna karşın yapılan görüşmelerde mentörlük uygulamasının daha çok ilk 
atama öğretmenler için yapıldığı ve ilerleyen yıllarda bu uygulamanın azaldığı anlaşılmıştır. 

 

Tema 3: Okulun vizyonu doğrultusunda okul temelli mesleki gelişim faaliyeti sunmak. 

Araştırma kapsamın okul müdürü ve öğretmenlere okulun vizyonu doğrultusunda mesleki 
gelişim faaliyetlerinin neler olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda görüşme yapılan okul müdürü ve 
öğretmenler şunları dile getirmiştir:  

“İdareden şunu yapacağız ya da şunu yapın denilmedi. Zekâ oyunları için mesela okulda kurs 
açmam lazımdı. Bunun için kendim kurs imkanlarını araştırdım ve kayıt oldum.” 

”Okulumun vizyonu doğrultusunda rehber öğretmen koordinatörlüğünde travmalar ve 
üstesinden gelme teknikleri, özel eğitim öğrencileri ve BEP konularına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu 
çalışmaları sınıflarda öğretmen olarak öğrencilere uyguladık. Çok güzel dönütler alındı.” 

“Okulum mesleki gelişim adına herhangi bir faaliyet sunmuyor. Zaman zaman Milli Eğitim 
Müdürlüğü aracılığıyla (özellikle özel üniversitelerin tanıtım şartıyla) seminerler olabiliyor. Bunu da 
genellikle Rehberlik Araştırma Merkezi organize ediyor. 

“Bugüne kadar görev yaptığım hiçbir okulda mesleki gelişim faaliyeti organize edilmemiştir.” 

Okul müdürü ve öğretmenle yapılan görüşmelerden mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik çok 
az okulda okul hedeflerinin buna dönük olduğu anlaşılmıştır. Bir okul müdürü bu durumu şu şekilde ifade 
etmektedir: 

“Çoğunlukla öğretmenlerle görüşme yaparak ihtiyaçları belirliyoruz. Bir de gündemde olan 
konular var. Akıl oyunlar vb. Bunun için öğretmenleri teşvik ediyoruz.” 

Tema 4: Öğretmenler arasındaki iş birliğini arttırmak. 

Araştırma kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmek üzere uygulanan 
stratejiler sorulduğunda bir okulda öğretmenler odasına kitaplık kurulduğu ifade edilmiştir. Kitapların 
temininde okul yönetiminin ve gönüllü öğretmenlerin rol aldığı belirtilmiştir. Bunun yanında, okuma 
alışkanlığının teşvik edilmesi için okuma çemberlerinin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu okulda 
öğretmenler arasında dayanışma duygusuna katkı sunması amacıyla okunan kitapların zümre 
toplantılarında değerlendirilmesi istenmiştir. Diğer taraftan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 
alanında iş birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bir okul müdürü öğretmenler kurulunda 
yaşananları şu şekilde özetlemiştir: 

“Sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesi, sınav sorularının sadece bilgi basamağındaki 
sorulardan oluşmaması, sınavlarda bilgi isteyen soruların yanında öğrencilerin kavrama, uygulama, 
analiz-sentez ve değerlendirme yapabilmelerine imkan tanıyan sorulara yer verilmemesi gibi sorunlar 
vardı. Öğretmenler Kurulu’nda konunun ele alınarak zümre öğretmenler kurulunda örnek uygulamaların 
hazırlatılması, hazırlanan örnek uygulamaların paylaşılması, sınavlardan önce sınav sorularının ölçme ve 
değerlendirme kriterlerine uygunluğunun okul yönetimince denetlenmesi, o kul yönetimince bu alanla 
ilgili öğretmenlere yönelik uzmanlardan seminer desteğinin alınması yoluna gidilmiştir.” 

Bunun yanında öğretmenlerin mesleki gelişim kapsamında sosyal medya araçlarını kullandıkları 
anlaşılmıştır. Bu kapsamda bir matematik öğretmeni materyal paylaşımına dikkat çekmiştir: “WhatsApp 
gruplarıyla çözemediğimiz sorular üzerinde paylaşımlar yapıyoruz. Materyallerimizi paylaşıyoruz. Burada 
paylaşılanları çıktı alıp sınıfımda uyguluyorum.”  
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Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerden bazıları görev yaptıkları 
öğretmenlik alanının iş birliğini zorunlu kıldığını vurgulamıştır. Örneğin, okulunda aynı branştan 
meslektaşı olmayan bir rehber öğretmen iş birliğine yönelik okuldaki öğretmen ve okul yöneticileriyle 
birlikte çalıştıklarını ifade etmiştir:  

“Okulumda bir zümrem yok. Diğer öğretmenlerle ya da okul yöneticileriyle birlikte öğrenci ve 
veli boyutunda ortak çalışabiliyorum. Bu da her öğretmenle mümkün olmuyor. Bazı öğretmenlerin 
rehberliğe olan olumsuz tutumlarından, önyargıdan ya da tükenmişliklerinden kaynaklanıyor olabilir. 
Öğretmenlerle özellikle travma konusunu çalışırken daha çok iş birliği içeren etkinliklerle destekliyorum. 
Aynı şekilde görüşme veya danışmanlık yaptığım öğrencilerim ve velilerimle çalışırken muhakkak sınıf 
öğretmeninin desteğini alıyorum.” 

Benzer biçimde bir İngilizce öğretmeni de bu işbirliğinin gerekliliğini şu şekilde dile getirmiştir: 

“Branşım İngilizce olduğu için nerdeyse diğer tüm branş dallarında ki öğretmenlerle iş birliği 
yapmak durumundayım. Çünkü İngilizcenin çocuklara aktarımını disiplinler arası çalışmalarla yapıyorum. 
Örneğin, fen bilimleri öğretmeniyle bir iskelet tasarlayıp insanda bulunan kemiklerin isimlerini İngilizce 
olarak öğrenmelerini sağlayarak bu kemiklerin açıklamasını çocuklardan İngilizcede öğrendiğimiz basit 
cümle kalıplarıyla istedik. Matematikte geometrik şekiller için benzer bir çalışma yapıldı.” 

 

Tema 5: Kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek. 

Araştırma kapsamında yöneltilen bir diğer soru ise öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki 
gelişim ihtiyaçlarını nasıl belirledikleri ve buna yönelik neler yaptıklarını saptamak üzerinedir. Yapılan 
görüşmeler sonucunda öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim alanındaki güncel eğilimleri takip etmeye 
çalıştıkları anlaşılmıştır. Bunun için alanıyla ilgili dergileri ve kitapları takip ettikleri görülmüştür. Bunun 
yanında internet üzerinden yürütülen kurslara başvuruda bulunduklarını ve bu sayede gelişimlerini 
sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Örneğin bir matematik öğretmeni şunları dile getirmiştir: 

“Online başvuru yapılıyor. İnternet üzerinden eğitimler yapılıyor. Hafta içi de katılma şansımız 
oluyor. Örneğin kodlama eğitimi aldım. Bu kursların çoğunu kendim seçiyorum.” 

Yine bir başka rehber öğretmen de bireysel çabasını şu şekilde dile getirmiştir: 

“Alanım bir derya diyebilirim. Bebeklikten yaşlılığa kadar tüm gelişim ve değişim süreçlerini 
kapsıyor. Bu da sizi ister istemez alabildiğiniz kadar çok eğitim almaya yönlendiriyor. Bu nedenle eğitim 
alacaksam kapsamlı araştırma yapıp süzgeçten geçiriyorum. Bu noktada benim en büyük referansım 
internet. Eğitim içeriğini tatmin edici bulduysam eğitim veren hocaların özgeçmişlerine bakıyorum. Varsa 
akademik yayınlarını, kitaplarını, TV programlarındaki hitabetini ve sosyal medyasını inceliyorum. 
Alanımız uygulamaya dönük olduğundan uzaktan eğitimlere katılmıyorum. Çünkü bir sertifikayı ya da 
uygulayıcı belgesini almış olmak için değil işime yaraması için ediniyorum. Eğitimlerin süper vizyon işleyiş 
süreçleri de bir başka referansım oluyor. Ayrıca alandan hocalarıma danışabiliyorum ya da 
meslektaşlarımla istişare edebiliyorum. Alanımla ve aldığım eğitimlerle alakalı kitapları olabildiğince 
takip ediyorum ve okuyorum. Farklı üniversitelerin psikoloji günlerine katılmaya çalışıyorum. Ayrıca 
kongreleri takip ediyorum.” 

Bunun yanında mesleğe yeni başlayan bir öğretmen kendisi açısından mesleki gelişimin önemini 
vurgulayarak yayınları takip ettiğini ve internet aracılığıyla kendini geliştirmeye çalıştığını söylemiştir: 

“Meslekte henüz yeni olduğum için mümkün oldukça her türlü çalışmaya katılmaya çalışıyorum. 
Eğitim dergileri, bloglar, çeşitli sayfalar veya TEDx gibi eğitim üzerine yayın üreten kuruluşları internet 
üzerinden takip ediyorum. Genellikle sosyal medya ya da arkadaşlarımın aracılığıyla ya da her hangi bir 
yerde gördüğüm afişlerle bunlardan haberdar oluyorum.” 

 

 

 

Tema 6: Okul müdürünün yönlendirmesiyle mesleki gelişim çalışmalarına katılmak. 
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Araştırma kapsamında öğretmen ve okul müdürlerine son olarak okul müdürünün denetim 
görevi doğrultusunda öğretmenlerin gelişimini sağlamak üzere onlara ne türden dönütler sunduğu 
sorulmuştur. Bir okul müdürü yılsonunda yapılacak mesleki gelişim çalışmaları için işbirliğine gidileceğini 
şu şekilde özetlemiştir: 

“Okulumuzda sorun alanları olarak tespit edilen sınıf yönetimi, öğretim yöntemleri, ölçme ve 
değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma konularında 
öğretmenlerin eğitimlere katılımları sağlanacak. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine 
gidilecektir.” 

Bu soruya bir öğretmen ise okulunda böyle bir çalışma ortamının olmadığını vurgulamıştır: 
“Okul müdürü dersimize girmiyor. Ben öneride bulunuyorum çoğunlukla. Örneğin, atıl durumda bir 
kamyon bulalım. Bilim otobüsü yapalım dedim. Çok güzel olur dedi. Müdürden ziyade öğretmenler 
istiyor. Yol gösteriyor.” 

Benzer biçimde bir başka öğretmen de okul müdürünün mesleki gelişime dönük yönlendirme 
çalışmasının sınırlı olduğunu destekler nitelikte görüş bildirmiştir: “Okul müdürüm çeşitli internet 
siteleri, TV programları ve yazar-kitap isimleri ile yönlendirmede bulunuyor.” 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulguları, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespiti için çoğunlukla anketler 
aracılığıyla veri toplandığı görülmektedir. Bu kapsamda gelişmeye açık alanlar öğretmen liderliği, sınıf 
yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim, 
teknolojiyi etkin kullanma, yabancı dil ve mesleki etik olarak sınıflandırılmıştır. Öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerini teşvik etmek üzere uygulanan stratejiler sorulduğunda bir okulda öğretmenler odasına 
kitaplık kurulduğu ifade edilmiştir. Kitapların temininde okul yönetiminin ve gönüllü öğretmenlerin rol 
aldığı belirtilmiştir. Bunun yanında, okuma alışkanlığının teşvik edilmesi için okuma çemberlerinin 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu okulda öğretmenler arasında dayanışma duygusuna katkı sunması 
amacıyla okunan kitapların zümre toplantılarında değerlendirilmesi istenmiştir. Blanton, Broemmel ve 
Rigell (2019) tarafından 12 eğitimci ile yürütülen araştırma kitaplar üzerindeki çalışmanın mesleki 
gelişimi desteklemedeki rolünü ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, katılımcıların öğretim 
uygulamalarını, akademik düşüncesini ve kişisel inançlarını değiştirdiği yönünde bulgular ortaya 
koymuştur. Kitaplar üzerinde yapılan bu türden çalışmaların etkili mesleki gelişimin özelliklerini ve 
yetişkin eğitiminin ilkelerini taşıdığı söylenebilir.  

Diğer taraftan araştırma kapsamındaki okullarda mesleki gelişime dönük bir planın olmadığı 
görülmüştür. Okul müdürü ve öğretmenle yapılan görüşmelerden mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik 
çok az okulda okul hedeflerinin buna dönük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geçmiş dönemde yapılan kimi 
çalışmalar okul vizyonu belirlenirken öğretmenlerin etkin biçimde bu sürece katılamadığını 
göstermektedir (Kılınç, 2013). Öğretmenlerin karar verme süreçlerine katılımının mesleki gelişim 
çalışmalarının planlanması açısından önemli olabilir. Bunun yanında öğretmenlerin mesleki gelişim 
ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan bu yöntemlerin sınırlı olduğu söylenebilir. Denetim görevini 
yürüten okul müdürlerinden sınıf gözleminden sonra öğretmelere gelişim ihtiyaçlarına yönelik yararlı 
dönütler sunması beklenmektedir. Bu dönütlerle birlikte öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine katkı 
sunacak çalışmalara yöneldiği ortaya konulmuştur (Tuytens ve Devos, 2014). Konu bu açıdan 
değerlendirildiğinde okul müdürünün sınıf denetimini rehberlik odaklı olarak yürütmesi ve öğretmenlere 
yararlı dönütler sunması gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında mesleki gelişim faaliyetlerinin çoğunlukla seminer çalışmaları şeklinde 
yapıldığı anlaşılmıştır. Okullar kendi öğretmenlerinden birini görevlendirerek ya da dışarıdan bir uzman 
davet ederek bu tür faaliyetleri yerine getirmiştir. Buna karşın, seminer, kurs konferans gibi geleneksel 
türden mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf uygulamalarına yansıyacak etkinliği oluşturamadığı 
görülmektedir (Darling-Hammond, 1998). Öğretmenlerin mesleki gelişim olanaklarının çeşitlendirilip 
(okul temelli mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.), sistemli 
ve periyodik bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
öğretmenlere, doğrudan öğretim faaliyetlerini geliştirici mesleki gelişim fırsatlar sunulmalıdır. 
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Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma 

Durumlarının İncelenmesi 

Berna Yüner99,  

 

Öz 

 Bu araştırmada öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları incelenmiştir. 
Araştırmaya Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 280 öğrenci katılmıştır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak Kondakçı, Zayim ve Çalışkan (2013) tarafından geliştirilen Değişime 
Hazır Olma Ölçeği kullanılmıştır. Mevcut çalışma kapsamında ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yeniden 
sınanmıştır. Analiz öncesinde verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.  Verilerin analizinde 
aritmetik ortalama, standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Cinsiyet, sınıf ve bölüm 
değişkenlerinin anlamı birer değişken olup olmadığının belirlenmesi için t testi ve ANOVA yürütülmüştür. 
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yüksek düzeyde değişime hazır oldukları belirlenmiştir. 
Değişkenler açısından incelendiğinde cinsiyet değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
saptanmıştır. Sınıf ve bölüm değişkenlerinin ise öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları 
üzerinde anlamlı birer değişken olduğu görülmüştür. 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen 
adaylarının değişime hazır olma durumlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bölüm 
açısında ise sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: değişime hazır olma, öğretmen adayları, değişim 

 

Abstract 

 In this study, teacher candidates’ readiness for change were examined. 280 students 
of the Faculty of Education of Yozgat Bozok University participated in the study in. The data was 
collected by the Scale of Teachers’ readiness for change which was developed Kondakçı, Zayim ve 
Çalışkan (2013) .The validity and reliability of the scale was re-tested in the current study. It was 
determined that the data showed normal distribution. In the analysis of data, arithmetic mean and 
standard deviation values were used. In order to determine whether the variables of gender, class and 
department were significant variables, t-test and ANOVA were conducted. As a result of the study, it 
was found that the opinions of the prospective teachers on multicultural education were high. When 
the variables were examined, it was found that the gender variable was not statistically significant. Class 
and department variables were found to be significant variables in attitudes towards prospective 
teachers’ readiness for change. It was determined that the readiness for change of the prospective 
teachers in the  first were relatively higher. In terms of department, there were significant differences 
in favor of primary education teachers. 

Keywords: readiness for change, prospective teachers, change 

 

Giriş 

21 yüzyılı tanımlayan kavramların başında değişim gelmektedir. Öyle ki hem bireyler hem de 
örgütler değişimi zorlayan dinamikler içerisinde sürekli bir uyum sağlama, gelişim ve değişim süreçlerini 
takip etmektedir. Etkili bir şekilde varlıklarını devam ettirmek isteyen örgütler için yenilikleri izlemek ve 
değişime uyum sağlamak zorunlu bir nitelik haline gelmiştir. Eğitim örgütleri ise hem değişime uyum 
sağlayacak hem de değişimi başlatacak örgütler olarak değişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. 

Değişim bir süreç içerisinde yer alan değişimlerin tümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla değişim 
hem süreci hem de süreç sonunda ortaya çıkan yeniliği ifade etmektedir. Değişim planlı, plansız, evrimsel 
ve devrimsel nitelikte olup etkilediği kişiler bakımından bireysel, örgütsel, sektörel, toplumsal olarak 

                                                           
99 Yozgat Bozok Üniveritesi, Türkiye, bernayuner@gmail.com 



 

648 
 

sınıflandırılabilir. Örgütsel açıdan incelendiğinde ise örgütsel değişim örgütün mevcut düzeninde 
yeniliklere gitmek, yapısal ve yönetsel süreçleri yeniden düzenlemek olarak tanımlanabilir.  

Örgütler açık sistem yaklaşımı içerisinde çevreleri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Çevresel 
değişimlere ayak uydurmak için örgütlerin gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekir. Ancak örgütlerin 
değişimi hedefledikleri her süreç başarıya ulaşmamaktadır. Hem değişim sürecinde hem de sonucunda 
hedeflenenden farklı durumlar gerçekleşebilmektedir. Örgütsel değişimin başarıya ulaşmaması çeşitli 
nedenlerle  açıklanabilir. Değişim için teknik altyapıya yapılan yatırımın insan kaynaklarına yapılmaması, 
bürokratik örgü yapısı (Connor, Lake ve Stackman, 2003) değiştirilmesi zor bir olgu olan örgüt kültürü 
(Ingersoll, Kirsch, Merk & Lightfoot, 2000; Jones, Jimmieson ve Griffiths, 2005; Weiner, 2009) 
yöneticilerde örgüt üyelerine değişime ilişkin rehberlik yapabilecek bir liderlik bilgisinin eksikliği, 
çalışanların değişim ve yenilik karşısında gösterecekleri direnç bunlardan bazılarıdır.  

Değişim sürecini bizzat tecrübe edecek ve sonuçtan en çok etkilenecek olanlar örgüt üyeleridir. 
Bu nedenle değişimin başarıyla gerçekleşebilmesi için öncelikli olarak örgüt üyelerinin değişime bakış 
açılarının olumlu olması gerekmektedir. Bu noktada örgüt üyelerinin değişime hazır olma durumları 
önem kazanmaktadır. Değişime hazır olma, örgüt üyelerinin değişimi direnç ile karşılamadan kabul 
etmesi için gerekli bir tutumdur. Bu durum bireylerin değişimi kabullenmesi için ilk aşamadır. Değişime 
hazır olan bireyler, değişimi örgütsel açıdan hızlandırır. Bir başka ifade ile örgütsel değişimin yolu örgüt 
üyelerinin değişime hazır olma durumlarından geçmektedir (Eby, Adams, Russell ve Gaby, 2000; Piderit, 
2000; Vakola, 2013). Değişime hazır olma, bireyin örgütsel değişime karşı göstereceği tutum ve 
davranışlarını şekillendirecek bir ön koşuldur (Armenakis, Harris ve Mossholder, 1993). Bireylerin 
değişime hazır olma durumları, değişimin süreci, değişimin uygulamaya konulma biçimi, değişimin 
öncesi ve sonrasındaki koşullar gibi pek çok değişkene bağlı olarak ele alınmalıdır. Ayrıca bireyin 
değişime hazır olma durumu çok boyutlu olarak incelenmelidir.  

Alanyazında kavramın kararlılık, bilişsel ve duygusal olarak alt boyutları bulunmaktadır. 
Kararlılık boyutu bireylerin değişimlerin gerçekleşmesi için harcadıkları çaba ve isteği; bilişsel hazır olma 
boyut değişim sonrasında ortaya çıkacak olan sonuçlara ilişkin bireylerin tutum ve düşüncelerini; 
duygusal hazır olma boyut ise değişime ilişkin bireylerin duygularını kapsamaktadır. Mevcut çalışmada 
da değişime hazır olma durumları bu boyutlar üzerinden incelenecektir çünkü çok boyutlu bir yaklaşımla 
ele alınması bireylerin değişime hazır olma durumlarını daha net bir şekilde ortaya çıkaracaktır. 

Eğitim örgütleri değişimin yakından izlendiği kurumlardır zira gerek değişimleri bizzat 
hayatlarına uygulayacak olan bireylerin yetiştirilmesi gerekse bu bireyler aracılığıyla toplumsal değişimin 
sağlanması açısından eğitim örgütlerine önemli sorumluluk düşmektedir (Mitchell, 2000).Bu doğrultuda 
Türkiye’de son dönemde eğitim örgütlerinde pek çok yenilik uygulamaya koyulmuştur. Bununla birlikte 
değişimlerin devamının geleceği de bilinmektedir. Unutulmamalıdır ki merkezi bir anlayışla alınan 
değişim ve yenilik kararlarının etkililiği ancak uygulama alanı olan okullarda gerçekleşebildiği kadardır.  
Bu nedenle okulda yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, okuldaki diğer insan kaynaklarının 
değişime hazır olma durumları ziyadesiyle önem arz etmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Öğretmenlik mesleğini yerine getirirken öğretmenlerin sergileyeceği davranışların, öğretmenlik 
eğitimleri sürecinde şekillendiği düşünülebilir. Bu kapsamda meslek hayatlarında karşılaşacakları 
değişimlere ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceğinin belirlenmesi açısından öğretmen adaylarının değişime 
hazır olma durumlarının incelenmesi anlamlı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 
değişime hazır olma durumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır? 

1. Öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları nasıldır? 
2. Öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları bölüm, sınıf, cinsiyet 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumlarını belirlemek üzere yütütülmüş olan bu 
çalışma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu 
araştırmanın evreni Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1512 
öğretmen adayıdır. Araştırmanın çalışma grubunu ise ulaşılabilen 280 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Çalışa grubuna iat bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur.  
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Tablo 1. 

Çalışmaya katılan öğretmen adayı sayıları ve oranları. 

Değişken   N % 

Cinsiyet Kadın 215 76.8 

  Erkek 65 23.2 

Sınıf 1. sınıf 148 52.9 

  2. sınıf 41 14.6 

  3. sınıf 39 13.9 

  4. sınıf 52 18.6 

Bölüm İlköğretim matematik öğretmenliği 102 36.4 

  Fen bilgisi öğretmenliği 31 11.1 

  Okulöncesi öğretmenliği 42 15 

  Sosyal bilgiler öğretmenliği 28 10 

  Sınıf öğretmenliği 30 10.7 

  Rehberlik ve psikolojik danışma 47 16.8 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumlarının belirlenmesi amacıyla 
veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Kondakçı, Zayim ve Çalışkan (2013) tarafından geliştirilen 
Değişime Hazır Olma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin kullanılması için ilgili yazarlardan gerekli izinler 
alınmıştır. 

Değişime hazır olma ölçeği: ölçek, 12 madde ve bilişsel hazır olma, duygusal hazır olma ve 
kararlılık adlı üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçek,  “kesinlikle katılıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” 
arasında değer alan 5 dereceli likert tipindedir. Bilişsel hazır olma boyutunda ‘değişim, işimi daha iyi 
yapmama yardımcı olacaktır’, ‘önerilen değişimler genellikle kurumda daha iyiyi yakalamak içindir’; 
duygusal hazır olma boyutunda ‘değişim çalışma şevkimi kırar’ ‘değişim genellikle hoşuma gitmez’, 
kararlılık (niyet bakımından hazır olma) boyutunda ‘kendimi değişim sürecine adamak isterim’, ‘değişim 
sürecinin başarısı için elimden geleni yapmak isterim’ gibi maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin 
geliştirilme sürecinde güvenirlik analizinde ölçeğin bilişsel hazır olma boyutu için Cronbach alfa değeri 
.87, duygusal hazır olma boyutu için .75 ve kararlılık boyutu için .90 düzeyinde bulunmuştur (Kondakçı, 
Zayim ve Çalışkan, 2013).  

Mevcut çalıma kapsamında ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak sınanmıştır. 
Analiz sonucunda ölçeğin bütün olarak Cronbach alfa katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlarda 
ise bilişsel olarak hazır olma boyutu için .76, Duygusal olarak hazır olma boyutu için .71 ve karalılık  
boyutu için .85 olarak hesaplanmıştır. Geçerlik analizi kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
yürütülmüştür. Analiz sonucunda ulaşılan uyum iyiliği değerlerine ölçeğin kullanılmaya uygun olduğuna 
karar verilmiştir (Cole, 1987). 

Verilerin analizi 
Çalışma kapsamında öğretmen adayları kişisel bilgi formu ve değişime hazır olma ölçeğinden 

oluşan formu doldurmuştur. Ölçekler gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır.  Öncelikle verilerin 
normal dağılımı incelenmiştir.  Basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiş ve değerlerin -1 ve +1 aralığında 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, normal dağılım grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir. Veri analizinde birinci araştırma sorusu için aritmetik ortalama, standart sapma değerleri 
incelenmiştir. İkinci araştırma sorusunda cinsiyet değişkeni için t-testi, sınıf ve bölüm, değişkeni için 
ANOVA analizinden yararlanılmıştır.  
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Bulgular 
Öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeylerine ilişkin bulgular 

Öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeylerine ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 

Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma Düzeyleri. 

 N Ort. Ss 

Değişime hazır olma 280 4.07 .59 

Bilişsel olarak hazır olma 280 4.21 .65 

Duygusal olarak hazır olma 280 4.00 .80 

Kararlılık  280 4.00 .68 

 

Tablo 2’den izlenebileceği gibi öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeyleri yüksek  
(X̅=4.07) düzeydedir. Alt boyutlar açısından da incelendiğinde öğretmen adaylarının bilişsel olarak hazır 
olma (X̅=4.21), duygusal olarak hazır olma (X̅=4.00) ve kararlılık boyutunda (X̅=4.00)  da yüksek düzeyde 
hazır oldukları görülmektedir. 

 
 Cinsiyet değişkenin öğretmen adaylarının değişime hazır olma düzeyleri üzerinde anlamlı bir 

etkisi olup olmadığının belirlenmesi için yürütülen t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma Durumları t-Testi Sonuçları. 

Cinsiyet  N Ort. Ss Sd T P 

Kadın  215 4.10 .59 278 -1.347 .17 

Erkek  65 3.98 .61 

 

Tablo 3’te görülmektedir ki cinsiyet değişkene göre incelendiğinde kadın ve erkek 
öğretmenlerin adaylarının değişime hazır olma durumları yüksek düzeydedir. Kadın öğretmen 
adaylarının ortalaması (X̅=4.10) erkek adaylardan (X̅=3.98) görece daha yüksektir. Ancak t-testi, cinsiyet 
değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir [t(278)=-1.347, p>.05]. 

Sınıf değişkeninin anlamlı bir değişken olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA’dan 
yararlanılmıştır. Tablo 4’te ANOVA sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 4. 

Sınıf Değişkenine Göre Değişime Hazır Olma Düzeyi ANOVA Sonuçları. 

Sınıf N Ort. Ss sd F p Anlamlı Fark 

1 148 4.16 .58 3-276 2.916    
.035* 

(1. – 4. sınıflar) 

2  41 4.00 .57 

3 39 4.00 .57 

4 52 3.91 .63 

 

Sınıf değişkenine göre incelendiğinde tüm sınıfların yüksek düzeyde değişime hazır oldukları 
görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya 1. sınıf öğrencileri sahiptir (X̅=4.16). Ortalamalar 4. sınıfa doğru 
azalan bir seyir izlemektedir.  Yapılan ANOVA sınıflar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlenmiştir [F(3-276)= 2.916; p<.05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için 
yürütülen post hoc testlerinden LSD ise 1. sınıflar (X̅=4.16) ile 4. Sınıflar (X̅=3.91) arasında 1. sınıf lehine 
anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 
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Bölüm değişkeninin anlamlı bir değişken olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA’dan 
yararlanılmıştır. Tablo 5’te ANOVA sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 5. 

Bölüm Değişkenine Göre Değişime Hazır Olma Düzeyi ANOVA Sonuçları. 

Bölüm N Ort. Ss sd F P Anlamlı Fark 

Matematik      102 4.02 .62 5-274 2.323 .04* (sınıf ö.- matematik ö) 
(sınıf ö. – fen b. Ö.) Fen bilgisi  31 3.91 .53 

Okul öncesi 42 4.17 .58 

Sosyal bilgiler 28 3.97 .61 

Sınıf 30 4.35 .56 

PDR 47 4.08 .54 

 

Tablo 5’ten görülebileceği üzere bölüm değişkenine göre incelendiğinde tüm bölümlerdeki 
öğretmen adaylarının yüksek düzeyde değişime hazır oldukları görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya 
sınıf öğretmenliği adayları (X̅=4.35) sahiptir. Yapılan ANOVA sınıflar arasındaki bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmüştür [F(5-274)=2.323, p<.05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunun 
belirlenmesi için yürütülen post hoc testlerinden LSD ise sınıf öğretmenliği (X̅=4.35) ile matematik 
öğretmenliği (X̅=4.02) ve fen bilgisi öğretmenliği (X̅=3.91) arasında sınıf öğretmenliği lehine anlamlı 
farklılık olduğunu göstermiştir.  

Tartışma ve sonuç 

Bu araştırma Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen 
adaylarının değişime hazır olma durumları incelenmiştir. Bulgulara göre öğretmen adaylarının değişime 
hazır olma durumlarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Alt boyutlar açısından da incelendiğinde 
öğretmen adaylarının bilişsel, duygusal ve niyet olarak değişime yüksek düzeyde hazır oldukları 
görülmektedir. Bu bulguya dayanarak öğretmen adaylarının değişimi çoğunlukla yenilik için bir fırsat 
olarak gördükleri, değişimi bir risk olarak algılamadıkları ifade edebilir. 

Araştırmanın ikinci sorusunda değişkenler açısından öğretmen adaylarının değişime hazr olma 
durumları incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenlerin adaylarının değişime hazır olma durumlarının 
yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
belirlenmiştir.  Sınıf değişkenine göre incelendiğinde tüm sınıfların yüksek düzeyde değişime hazır 
oldukları görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya 1. sınıf öğrencileri sahiptir. Ortalamalar 4. sınıfa doğru 
azalan bir seyir izlemektedir.  Bu bulguya dayanarak eğitim sistemi içerisinde geçen sürede gerek eğitim 
sisteminde öğrencilerin belirli kalıplar içerisinde yetiştirilmesinden kaynaklanan gerekse işe ilişkin 
kaygıların artmasıyla birlikte öğretmen adaylarının değişime ilişkin olumlu bakış açısının azaldığı ifade 
edilebilir. Bölüm değişkenine göre incelendiğinde tüm bölümlerdeki öğretmen adaylarının yüksek 
düzeyde değişime hazır oldukları görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya sınıf öğretmenliği adayları  
sahiptir. Sınıf öğretmeni adayları gelecekteki öğrencilerine sayısal, sözel, sanatsal alanları da kapsayan 
farklı alanlarda eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmektedir. Konu çeşitliliği içerisinde eğitim almaları 
onların farklı alanlara uyumunu ve değişime hazırbulunuşluklarını olumlu yönde etkilemiş olabilir.  

Gelecek nesilleri eğitecek ve şekillendirecek olan öğretmen adaylarının risk alabilen, yeniliklere 
açık, değişime hazır rol modeller olarak yetiştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda öğretmen adaylarına 
değişimin gerekliliği ve değişime uyumla ilgili destekleyici eğitimler verilebilir. Bu çalışma Yozgat Bozok 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır. Öğretmen adaylarının değişime hazır olma 
durumlarının betimlenmesi için çalışmanın farklı ve daha geniş çalışma gurupları ile yinelenmesi önerilir.  
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Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterliliklerinin 

Öğrencilerin Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisi 

Yener Akman100 

 

Öz 

 Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ile öğrencilerin sınav kaygıları 
arasındaki ilişki çözümlenmiştir. İlişkisel tarama modelinde betimlenen çalışma nicel teknikler (aritmetik 
ortalama, standart sapma, korelasyon analizi, regresyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi) ile analiz 
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde 
öğrenim görmekte olan 657 kamu ortaokulu öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri “Sınıf Yönetimi 
Ölçeği” ve “Westside Sınav Kaygısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin 
sınıf yönetimi yeterlilikleri görece yüksek ve öğrencilerin sınav kaygısı algıları da görece orta düzeyde 
tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arası ilişkiler incelendiğinde öğretmenlerin sınıf yönetimi 
yeterlilikleri ile öğrencilerin sınav kaygıları arasında negatif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki 
belirlenmiştir. Boyutlar açısından dikkat çeken nokta ise insan yönetimi boyutu ile sınav kaygısı 
arasındaki negatif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki çıkmasıdır. Ek olarak sınıf yönetiminin alt 
boyutu olan insan yönetiminin öğrencilerin sınav kaygılarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. 
Ders yönetimi ve davranış yönetimi boyutlarının ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, sınav kaygısı, ortaokul öğrencisi 

 

Abstract 

 In this research, the relationship between teachers 'classroom management 
competencies and students' exam anxiety was analyzed. Quantitative techniques (arithmetic mean, 
standard deviation, correlation analysis, regression analysis, confirmatory factor analysis) were applied 
in the study which described in the relational survey model. The study group of the research consisted 
of 657 public secondary school students studying in Altındağ district of Ankara province in 2018-2019 
academic year. The research data were collected with the “Classroom Management Scale” and 
“Westside Exam Anxiety Scale”. According to the findings of the research, teachers 'classroom 
management competencies were relatively high and students' anxiety perceptions were found to be 
relatively moderate. In addition, there is a negative, low level and significant relationship was found 
between teachers 'classroom management competencies and students' anxiety when the relationships 
between variables were examined. The point that draws attention in terms of dimensions is that there 
is a negative, moderate and significant relationship between human management dimension and exam 
anxiety. In addition, human management, which is the sub-dimension of classroom management, was 
found to be a significant predictor of students' exam anxiety. Finally, course management and behavior 
management dimensions were not found to have a significant effect. 
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Giriş 

Günümüzde eğitsel nitelik üzerine yapılan tartışmaların niceliksel gelişime göre daha ön planda 
olduğu belirtilebilir. Özellikle son 30-40 yıldır çoğu disiplinin odağında olduğu gibi eğitimden de 
beklenilen niteliksel farklılaşmadır. Eğitim örgütleri özelinde okullarda gerek eğitimsel gerekse akademik 
başarı yönünden öğrencilerin daha nitelikli olarak yetiştirilmeleri gündemde yer almaktadır. Öğrencilerin 
okullarda geçirdikleri sürenin çoğunluğunda öğretmenler ile etkileşim içerisinde oldukları göz önünde 
bulundurulduğunda öğretmenlerin önemi daha da belirginleşecektir. Nitelikli bir öğrencinin 
yetiştirilmesinde okul temelli unsurlar tek başına yeterli olmamaktadır. Öğrencinin sahip olduğu kültürel 
ve sosyal sermaye, istekliliği, ailesel faktörler, çevresel etmenler gibi çok sayıda değişken de öğrencinin 
eğitimsel hayatı üzerinde etki göstermektedir. Öğretmenler üzerinden nitelik sorunsalı temele 
alındığında, nitelikli öğrenciyi yetiştirme noktasında öğretmenin niteliği de önemli bir değişken olarak 
göze çarpmaktadır. Öğretmenin sahip olduğu genel kültür, genel yetenek, mesleki ve alan bilgisi 
yeterliliği doğrudan öğrencinin eğitimsel çıktılarını etkileyecektir. Özellikle öğretmenlerin pedagojik 
yeterliliği, öğrencilerin okula bağlılığını ve motivasyonlarını yüksek tutabilmesi onların sınıf yönetimi 
konusundaki becerilerinin bir yansımasıdır. Öğrencilerin güçlü yanlarının farkında olmaları, zorluklarla 
mücadele konusunda azimli olmaları, başarısızlık karşısında daha olumlu olarak sorunların çözümü 
konusunda girişken olmaları, öğrencilerin başarısızlık durumlarında bile sağlam bir psikolojik temele 
sahip olduklarının göstergesi olacaktır. Güçlü bir kişiliğe sahip öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlerin 
önemini yadsınamaz. Öğrencilerin başarı algısının büyük bölümünü akademik başarının oluşturduğu 
düşünülebilir. Bunun sebepleri arasında ebeveynlerin, öğretmenlerin ya da başka kişilerin öğrencilerden 
beklentiler içerisinde olmaları yer alabilir. Başarı düzeyi ise sınavlarla sınanmaktadır. Bu süreçle 
istedikleri gibi baş edemeyen öğrencilerde de sınava yönelik kaygı oluşabilir.  

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin etkili öğretimin önemli bir unsuru olduğu 
düşünülebilir. Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin sahip olduğu çeşitli özelliklerin öğrencilerin 
akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik çıktıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu özellikler arasında 
öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisi ise dikkat çeken bir değişken olarak göze çarpmıştır. 
Araştırmacıların sınıf yönetiminin farklı noktalarına odaklandığı ve net bir tanımının yapılamadığı 
belirtilebilir. Chipeta (2000: 353), sınıf yönetimini, öğrencilerin bireyselliklerini göz ardı etmeden 
davranışlarını kontrol etme ve yönlendirme süreci olarak ifade etmiştir. Evertson ve Weinstein (2006) 
da, öğrencilerin çok yönlü öğrenmelerinin sağlanması için bilinçli uygulamalarla destekleyici bir öğrenme 
ortamının oluşturulması olarak tanımlamıştır. Savage ve Savage (2010) ise disiplin, etkili öğrenme ortamı 
ve öğretim ilke ve stratejilerini işaret etmiştir. Yetersiz sınıf yönetimi uygulamaları öğrencilerin yıkıcı ve 
istenmeyen davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Walker, Ramsey ve Gresham (2004), böyle 
ortamlarda öğretimin engelleneceğini ve sağlıksız bir iklimde öğrencilerin öğrenme potansiyellerini 
yansıtamayacağını işaret etmiştir. Bu durumun, öğrencilerin şiddet eğilimi, devamsızlık ve okuldan 
ayrılma gibi sorunlu davranışlar göstermesine ve akademik yetersizliğine yol açtığı tespit edilmiştir (Doll 
ve Cummings, 2008). Etkili sınıf yönetiminin ise öğrenci davranışlarını iyileştirebileceği belirtilebilir. 
Oliver, Wehby ve Reschly (2011), etkili sınıf yönetiminin öğrencilerin şiddete dönük davranışlarını 
azalttığını saptamıştır. Bu durum öğrenme ortamının daha sağlıklı bir iklime bürünmesini 
kolaylaştırabilir. Destekler şekilde, Jennings ve Greenberg (2009) de, öğretmenlerin olumlu bir sınıf 
ikliminin öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimini de desteklediğini vurgulamıştır. Ayrıca, Korpershoek, 
Harms, de Boer, van Kuijk ve Doolard (2016), akademik başarı ile etkili sınıf yönetiminin pozitif yönlü bir 
ilişki içerisinde olduğunu işaret ederek akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin daha az sınav kaygısı 
ve stresi yaşadıklarının altını çizmiştir.  

Sınav kaygısı, öğrencilerin iyi performans göstermelerini engelleyen, sosyal ve duygusal 
gelişimlerini ve kendilerine ve okula yönelik duygularını olumsuz etkileyen aşırı stres ve gerginlik olarak 
tanımlanmıştır (Salend, 2012: 23). Sınav kaygısı duygusallık ve endişe olmak üzere iki ana eksende ele 
alınmıştır. Duygusallık, kalp atış hızının yükselmesi, baş dönmesi, panik olma gibi fizyolojik; endişe ise 
kendini kıyaslama, düşük özgüven, ebeveynlerini üzme hissi ve değersiz hissetme gibi davranışlar olarak 
kendini gösterir (Cassady ve Johnson, 2001; Schwarzer, 1986). Bandalos, Yates ve Thorndike-Christ’e 
(1995) göre, endişe performansı doğrudan etkilerken, duygusallık ise dolaylı bir etki göstermektedir. 
Yüksek düzeyde kaygı, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını tehdit eder ve kişisel, sosyal, ailevi, 
mesleki ve eğitsel performanslarını da olumsuz etkiler. Öğretmenler ve arkadaşlardan gelen sosyal 
desteğin ise öğrencilerin akademik başarılarını yükselteceği belirtilmiştir. Wentzel’e (1994) göre, 
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öğretmenleri tarafından duygusal olarak desteklendiklerini hisseden öğrencilerin ders sürecinde daha 
aktif ve akademik açıdan daha gayretli oldukları gözlenmiştir. Halligan (2008) da, öğretmenleri 
tarafından saygı ve övgü gören öğrencilerin okulu daha çok sevdiklerini vurgulamıştır. Bu durum, 
öğrencilerin sosyal ve akademik çıktılarını olumlu etkileyecektir. Öğrencilerin okul hayatında sınav ya da 
farklı unsurlardan kaynaklanan kaygıya sahip olmamaları gerçekçi bir yaklaşım olarak düşünülemez. 
Ancak,  okul ortamında öğretmenlerin sergileyeceği olumlu davranışlar (Horwitz, 2008) öğrencilerin 
kendilerini daha rahat hissederek kaygı düzeyini azaltabilir. Zaten öğrencilere yönelik öğretmenlerin, 
ebeveynlerin ve akranların yaptıkları olumsuz yargılamalar da kaygı düzeyini artıran etmenler arasında 
sayılabilir (Lowe, Lee, Witteborg, Pritchard, Luhr, vd., 2008).  

Alan yazın incelendiğinde gerek öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri gerekse öğrencilerin 
sınav kaygıları uzun yıllardır gündemde yer almakta ve bu kavramların öğrencilerin akademik başarıları 
üzerinde ki etkileri araştırılmaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen ulusal sınavlarda 
ve öğrencilerin katıldıkları PISA gibi uluslararası sınavlarda alınan düşük puanlar, öğrencilerin akademik 
başarı yetersizliğinin altında yatan sebepleri araştırmaya itmiştir. Alan yazında yapılan çalışmalar, 
akademik başarı üzerinde sınav kaygısının olumsuz etki gösterdiğini işaret etmektedir. Öğrencilerin sınav 
kaygısının altında yatan sebeplerden arasında da öğretmenlerin davranışları, alan ve mesleki 
yeterlilikleri, öğretim ilke ve tekniklerine olan hâkimiyetleri belirtilebilir. Değinilen özellikler bir bütün 
halinde değerlendirildiğinde öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin bir yansıması olarak 
düşünülebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı öğretmenlerin sahip oldukları sınıf yönetimi 
yeterliliklerinin sınav kaygısı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem 

Bu araştırmada öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ve 
öğrencilerin sınav kaygısı algıları incelenmiştir. Ayrıca değişkenler arası ilişkiler de araştırılmıştır. İlişkisel 
tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler nicel analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir.  

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde 
kamu ortaokullarında öğrenim görmekte olan 657 öğrenci oluşturmuştur. Veri kümesinde yer alan 
öğrencilerin 316’sı kadın (% 48.1) ve 341’i erkektir (% 51.9). Ayrıca, öğrencilerin 131’i 5. sınıfta (% 19.9), 
164’ü 6. sınıfta (% 25), 209’u 7. sınıfta (% 31.8) ve 153’ü de 8. sınıfta (% 23.3) öğrenim görmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada ölçme aracı olarak Özcan ve Gülözer (2017) tarafından geliştirilen “Sınıf 

Yönetimi Ölçeği” ve Totan’ın (2018) geçerlik ve güvenirliğini yaptığı “Westside Sınav Kaygısı 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

Sınıf yönetimi ölçeği 

Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin belirlenmesi için Özcan ve Gülözer’in 

(2017) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Likert türünde olan ölçek 18 madde içermektedir. Ölçek 

insan, ders ve davranış yönetimi olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam 

güvenirlik katsayısı .85 olarak saptanmıştır. Mevcut çalışma verilerinin toplam güvenirlik 

katsayısının da .83 olduğu görülmüştür. Tüm boyutlar birlikte toplam varyansın % 60.41’ini 

açıklamıştır. Ayrıca ölçeğinin geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

gerçekleştirilmiştir. Analizde, χ2 = 217.86; sd = 132; χ2/sd = 1.65; AGFI = .95; GFI = .96; NFI 

= .96; CFI = .99; IFI = .99; RMR = .07 ve RMSEA = .03 olarak hesaplanmıştır. Analizler 

sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. 

Westside sınav kaygısı ölçeği 

Öğrencilerin sınav kaygılarının belirlenmesi için Totan (2018) tarafından geçerlik ve 

güvenirliği yapılan ölçek kullanılmıştır. Likert türünde düzenlenen ölçek 11 maddeden 

oluşmuştur. Ölçek tek boyutlu bir yapı göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ise 

.92 ve açıkladığı toplam varyans % 53.12 olarak hesaplanmıştır. Mevcut veri kümesinin 

güvenirlik katsayısının ise .90 olduğu görülmüştür. Açıklanan varyansın ise % 56.43 olduğu 
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belirlenmiştir. Ayrıca tek faktörlü Westside Sınav Kaygısı ölçeğinin geçerliliği DFA ile 

irdelenmiştir. İlk analizde, χ2 = 295.55; sd = 44; χ2/sd = 6.71; AGFI = .89; GFI = .92; NFI = 

.95; CFI = .95; IFI = .95; RMR = .11 ve RMSEA = .09 olarak hesaplanmıştır. Modifikasyon 

öneriler dikkate alınmış ve K7-K9 ve K5-K10 arasında ilişki oluşturulmuştur. Yeni değerler χ2 

= 180.19; sd = 42 (p < .0001); χ2/sd = 4.29; AGFI = .93; GFI = .95; NFI = .96; CFI = .97; IFI = 

.97; RMR = .09 ve RMSEA = .07 olarak hesaplanmıştır. Bulgular ışığında, Westside Sınav 

Kaygısı ölçeğinin bu araştırmada kullanılabileceği görülmüştür. 

İşlemler ve Veri Analizi 

Öncelikli olarak veri toplama araçlarının kullanımına yönelik geliştiren ya da uyarlayan 

araştırmacılardan izin alınmıştır. Ardından ölçeklerin uygulanacağı okullar belirlenmiş ve okul 

yöneticileri ile görüşülerek uygun bir zamanda ölçekler gönüllü katılım sağlayan öğrencilere 

dağıtılmıştır. Dağıtılan 800 ölçeğin 657’si değerlendirmeye alınmıştır. Bu süreçte 143 ölçek 

çeşitli maddi zararlar/eksikliklerden (maddelerin birden fazla kodlanması ya da hiç 

kodlanmaması, ölçeklerin yırtılması vb.) dolayı veri kümesine dâhil edilmemiştir. 

Değerlendirilen ölçekler düzenlenmiş ve veri analizi için elektronik ortama aktarılmıştır. İlk 

olarak doğrusallık ve normallik varsayımları incelenmiştir. Bu doğrultuda, basıklık-çarpıklık 

değerleri tespit edilmiştir [Sınıf yönetimi (-.91 ile .67) ve Sınav kaygısı (-.65 ile .56)]. Bu değer 

aralıklarının -2 ile +2 arasında yer alması normal dağılımın göstergesi olarak yorumlanabilir 

(Kalaycı, 2014: 8). Ayrıca Q-Q grafiğinde dağılımın çizgi çevresinde elips görünümüne sahip 

olması da önceki bulguyu desteklemektedir. Değişkenlere yönelik algı aritmetik ortalama [1.00 

(çok düşük)-5.00(çok yüksek) arasında .80’lik aralık ile yorumlanmıştır], değişkenler arası ilişki 

Pearson Momentler Korelasyon Analizi (yorumlanmasında - .00-.30 düşük, .31-.70 orta ve .71-

1.00 yüksek) ve etki de regresyon analizi ile irdelenmiştir. Ek olarak ölçeklerin geçerliliği 

doğrulayıcı faktör analizi ile saptanmıştır. 

Bulgular 

Veri kümesi üzerinde yapılan analizler sonucunda ulaşılan aritmetik ortalama ve korelasyon 

analizi bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 
Değişkenlere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişkenler �̅� Ss Sınıf 

Yönetimi 

İnsan 

Yönetimi 

Ders 

Yönetimi 

Davranış 

Yönetimi 

Sınav 

Kaygısı 

Sınıf Yönetimi 3.57 .67 - .81** .60** .76** -.27** 

İnsan Yönetimi 3.78 .86  - .17** .29** -.34** 

Ders Yönetimi 2.23 .98   - .57** -.03** 

Davranış 

Yönetim 
3.41 .88    - -.08** 

Sınav Kaygısı 2.90 .93     - 
**p<.01       *p<.05  

 

Tablo 1’e göre, öğrencilerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi 

yeterliliklerinin (X̅=3.57) görece “yüksek” ve öğrencilerin sınav kaygılarının (X̅=2.90) da görece 

“orta” düzeyde olduğu görülmüştür. Boyutlar açısından irdelendiğinde ise ders yönetimi 

(X̅=2.23) boyutuna yönelik algının görece “düşük” düzeyde olduğu göze çarpmıştır. Ayrıca 

korelasyon analizi açısından öğrencilerin sınav kaygısı ile öğretmenlerin insan yönetimi 

yeterlilikleri arasında en yüksek ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenler arasında 

negatif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur (r=-.34; p<.001). Ek olarak diğer 

boyutların ise sınav kaygısı ile daha düşük düzeyde ilişki içerisinde oldukları saptanmıştır. 
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Araştırmanın bağımlı değişkeni olan sınav kaygısı üzerinde, bağımsız değişken olan sınıf 

yönetiminin etkisine yönelik regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 
Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler B Standart 
Hata B 

Β t p* 

Sınav Kaygısı 

Sabit 4.25 .18  22.99 .000 

İnsan Yönetimi -.37 .04 -.35 -9.13 .000* 

Ders Yönetimi .02 .04 .02 .47 .63 

Davranış Yönetimi .00 .04 .00 .05 .95 

R=.34 R2=.12, F(3-653)=29.86, p<.05 

Tablo 2’den görüleceği üzere, insan yönetiminin sınav kaygısı ile anlamlı bir ilişki 

kurduğu saptanmıştır (R=.34, p<.01). Ayrıca insan, ders ve davranış yönetimi değişkenleri 

birlikte öğrencilerin sınav kaygıları algılarındaki toplam varyansın % 12’sini açıklamaktadır. 

Bu bulgular insan yönetimini boyutunun öğrencilerin sınav kaygısının anlamlı bir yordayıcısı 

olduğunu işaret etmiştir (β=-.35; p<.05). Ders ve davranış yönetimi ise anlamlı bir yordayıcılık 

etkisine sahip değildir.  

Tartışma 

Bu araştırmada 657 ortaokul öğrencisinden oluşan çalışma grubu verisi doğrultusunda 

öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ile öğrencilerin sınav kaygısı algıları arasındaki 

ilişkiler çözümlenmiştir. Bulgular öğrencilerin öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini görece 

iyi düzeyde algıladığını işaret etmiştir. Alan yazında gerçekleştirilen çalışmaların çoğunluğunda 

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri öğretmenlerin gözünden değerlendirilmiştir. Bu nedenle 

öğrencilerin görüşlerine dayanan az sayıda çalışma ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmalarda da 

mevcut araştırma bulgusunun desteklendiği görülmüştür (Arslan, 2016; Doğan Burç, 2006; 

Kaya, 2008). Öğretmenler örnekleminde sınıf yönetimi becerileri irdelendiğinde de olumlu bir 

yaklaşım olduğu göze çarpmıştır. Çeşitli araştırmalarda çok iyi düzeyde bir algıya sahip olduğu 

belirlenmiştir (Babaoğlan ve Korkut, 2010; Denizel Güven ve Cevher, 2005; Özgan, Yiğit, 

Aydın ve Küllük, 2011). Öğrencilerin sınav kaygısı algılarının ise görece orta düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bulgunun, Özdemir Kurt’un (2017) araştırma sonuçları ile uyumlu olduğu 

görülmüştür. Ayrıca çeşitli araştırmalarda da öğrencilerin görece orta düzeyde sınav kaygısına 

sahip oldukları saptanmıştır (Bacanlı ve Sürücü, 2006; Bozanoğlu, 2005; Çapulcuoğlu ve 

Gündüz, 2013; Ergene, 2011; Gençdoğan, 2006; Uzun Özer ve Topkaya, 2011). 

Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ve öğrencilerin sınav kaygıları 

arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ve alt 

boyutları ile öğrencilerin sınav kaygısı algıları arasında düşük ya da orta düzeyde negatif yönde 

anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Aliyev, Karakuş ve Ulus’un (2013) çalışması Türk 

Eğitim Sisteminin resmi sınavlara çok fazla önem verdiğini ve öğretmenlerin sınavları zaman 

zaman tehdit aracı olarak kullanabildiklerini işaret etmiştir. Bu durumun da öğrencilerin 

sınavları hayatlarının merkezine yerleştirmesine ve sınav kaygısının oluşmasına neden 

olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıf yönetimi becerisi gelişmiş öğretmenlerin öğrencilerin 

duygularını dikkate aldıkları ve uygulamalarında onların potansiyellerini ortaya çıkartacak 

yaklaşımları benimsedikleri düşünülebilir. Bu öğretmenler öğrencileri destekleyerek 

motivasyon sağladıklarından öğrencilerin daha azimli ve daha güçlü bir karaktere sahip 

olmalarını kolaylaştırabilir. Bu doğrultuda öğrenciler başarısızlık karşısında yılmayarak ve 

eksikliklerinden ders çıkartarak özsaygıları yüksek bireyler olabilir. Bu niteliklere sahip olan 

öğrencilerin sınav kaygılarının daha düşük olabileceği öngörülebilir. 
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Ayrıca araştırmada öğretmenlerin insan yönetimi becerileri alt boyutunun öğrencilerin 

sınav kaygısını anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. Bu bulgunun çeşitli araştırmalar 

tarafından desteklendiği görülmüştür (Biabangard, 2007; Horwitz, 2008; Nejad ve Asadzadeh, 

2014). Bu araştırmalarda, öğretmenin öğrencilere karşı sergileyeceği sıcak davranışların, 

öğrencilerin öğretmene yönelik olumlu bir yaklaşımı benimsemelerini kolaylaştıracaktır. 

Olumlu etkileşim ise aralarındaki güven ilişkisini güçlendirecek ve birlikteliği pekiştirecektir. 

Bu sayede öğrencinin öğrenme sürecinde herhangi bir eksiklik olduğunda öğrenci-öğretmen 

ilişkisinin temelinde güven olduğundan, öğrenci çekinmeden öğretmeni ile sorunlarını 

paylaşabilecektir. Böylece öğrenme eksiklikleri en kısa sürede tamamlanarak, öğrencinin 

yeterliliği artırılacaktır. Bu durum sonucunda öğrencinin öğrenme kapasitesinin geliştirmesi ve 

kaygı düzeyinin düşmesini sağlayacağı beklenebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliği ve öğrencilerin sınav kaygıları 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgulara göre değinilen kavramlar arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki yeterliliğinin öğrencilerin 

sınav kaygısının azaltılmasında olan etkisi göze çarpmıştır. Bulgular doğrultusunda, nicel 

araştırma deseninin kullanıldığı bu çalışmada değişkenler arası ilişkilerin daha derinlemesine 

incelenmesi için ilerleyen çalışmalarda nitel ya da karma yöntem desenleri kullanılabilir. Ayrıca 

daha geniş örneklemlerde çalışmanın tekrarlanması daha istikrarlı sonuçlar ortaya konulması 

açısından önerilebilir. Ek olarak kavramların farklı değişkenler (akademik başarı, öz benlik vb.) 

ile olan ilişkisinin incelenmesi de alan yazına katkı sunabilir. 
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okulların Yenilikçi Olma 

Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Gülşah ÖNER101, İbrahim Enes ÖNER102, Erdem DAĞHAN103, Gamze 

DAĞHAN104 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı; Tokat ili merkez ilçesinde görev yapan öğretmelerin görüşlerine 

göre okulların yenilikçi olma seviyelerini tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile 150 öğretmene kişisel bilgi formu ve yenilikçi okul ölçeği uygulanmıştır. 

Aslan ve Kesik (2016) tarafından oluşturulan Yenilikçi okul ölçeği 3 alt faktör ve 19 maddeden 

oluşmaktadır.  Elde edilen veriler SPSS 24.0 programında analiz edilmiş olup verilerin analizi 

için bağımsız grup t testi, ANOVA ve post-hoc testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda; yenilikçi okul düzeyleri yenilikçi atmosfer (x=3,77), yönetsel destek (x=3,70) ve 

örgütsel engel alt boyut puanının (x=2,95) alt boyutlarının toplam değerinin ortalamanın 

üzerinde olduğu ve yenilikçi okul toplam değerinin (x =3,47) ortalamanın üzerinde olduğu 

saptanmıştır. Öğretmenlerin medeni durumları incelendiğine örgütsel engeller alt boyutu ve 

toplam  yenilikçi okul boyutunda anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı fark 

bulunmamıştır (p<,05). Yenilikçi okul düzeyleri ile eğitim durumları, okul türü ve mesleki 

kıdemleri arasında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçek ile yönetsel 

destek, örgütsel engeller alt boyutlarında anlamlı bulunmamıştır (p<,05). Öğretmenlerin 

özgürlük sınırları genişletilerek motivasyonları ve yaratıcılıkları arttırılabileceği gibi örgüt 

kültürü içerisinde önyargı ve ayrımcılığı kaldırarak yenilikçilik sürecine ortam hazırlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Eğitim, Okul 

 

Abstract 

 The purpose of this research; according to the opinions of teachers that working in the 

central district of Tokat province is to determine the level of innovation in schools. The study 

group of this research, which is choose simple random sampling method, consist of 150 teachers. 

These teachers were applied to demografic feature and innovative school scale. Desing by Aslan 

and Kesik (2016) the innovative school scale consists of 3 sub-factors and 19 items. Data were 

analyzed in SPSS 24.0 program that its were used for data analysis independent group t test, 

ANOVA and post-hoc tests. Result of the analysis; innovative school levels, where the total 

value of the sub-dimensions of the innovative atmosphere (x = 3.77), administrative support (x 

= 3.70) and organizational disability subscale score (x = 2.95) was above average and the total 

value of the innovative school (x = 3.47) over the average. When the marital status of the 

teachers was examined (p<,05), there was a significant difference other sub-factors. The 

difference between the arithmetic mean of the groups between the innovative school levels and 

educational status was not significant in the total scale, administrative support, organizational 

barriers sub- factors, but significant in the innovative atmosphere sub-dimension (p <.05). 
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Teachers' motivation and creativity can be increased by expanding the boundaries of freedom as 

well as creating an environment for innovation process by removing prejudice and discrimination within 

the organizational culture.  

Keywords: Innovation, Education, School 

 

Giriş 

Eğitim bireylerin geresinim hissettikleri bilgileri edinmelerine destek olarak, yenilik için 

gerekli olan temeli oluşturduğundan ulusal yenilik yapısının yadsınamaz bir parçasıdır (Günay 

ve Güneri-Çandarlı, 2010). Bu yapı içerisinde okullar iletişim teknolojileri ve sosyal 

olgunlaşmanın ortaya çıkardığı çevresel değişime bağımlı açık sistemler olarak görülmektedir. 

Sözü edilen yenilik süreci okulların yeniliğe sürekli açık olma gerekliliğini getirmektedir. Bu 

anlamda bir okulun tercih önceliklerinde yer alabilmesi, onun yeniliklere ayak uydurma hızına 

bağlıdır (Aslaner, 2010). Ancak okullardaki yenileşme, gelişmişliğe doğru yolculukta vizyonun 

çalışanlara gerekli şekilde anlatılması ve değişimin yön verilmesi zordur (Taş, 2007). Bu 

nedenle karmaşık bir yapı olan eğitimde değişim sürecinin başarısı, plan ve politikalarının 

uygulanması etkileyen etmenleri kontrol edilebilmesiyle ilgilidir (Karip, 1997). Bu durumda 

yenilikçilik ikliminin sosyal bir yapı içerisinde var olmasında ya da bu şekilde bir sürecin 

başlamasının engellenmesinde eğitim kurumları kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle, temel 

eğitim ve sonrasında özellikle eğitim kurumlarında yapılacak olan uygulamalar önem 

taşımaktadır. 

Yenilik ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda olgunlaşan ve hayata geçen bir kavram olarak 

incelenmektedir. Temelinde gereksinimler olan yenilik, yaratıcılık süreci sonunda ortaya 

çıkmakta ve beraberinde değişimi sağlamaktadır (Şengül ve Eriş, 2010). Bu nedenle günümüzde 

teknolojik ilerlemenin hızı ele alındığında eğitim ortamlarının teknolojiden bağımsız olarak 

düşünülmesi olanaksızdır. Teknoloji öğrenme ortamına önem katkılar sağlamaktadır. Bu 

noktada eğitimcilerin teknolojiyi en doğru şekilde kullanmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda 

en dikkat çekici beceri ise yenilikçiliktir (Filiz, 2018). Yenilikçiliğin toplumda kabul gördüğü 

ülkelerde, medeniyetin geliştiği ve eşitsizliklerin yenilikçilikle engellendiği, yeni istihdam 

olanaklarının oluştuğu ileri sürülmektedir. Sosyal ve ekonomik politikaların temeline yeniliği 

almayı amaçlayan ülkelerin bireysel anlamda yenilikçi davranışları topluma benimsetebilmesi 

için yenilikçi bir kültür meydana getirmeleri zorunludur (OECD, 2012). Başka bir ifadeyle 

örgütün başarılı olabilmek için doğru bir yenilik stratejisinin örgüt sistemi içerisine 

yerleştirilmesi ve örgüt üyelerini sürece dahil edilmesi gerekmektedir (Straete E.P., 2006).  

Yaygın bir sistem sağlanması toplumu yeniliğe hazırlayacak bir kültür oluşturmak için kolaylık 

sağlayabilir.  

Bu çalışmanın genel amacı, MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine 

göre okulların yenilikçi olma durumlarının çeşitli değişkenler Açısından belirlemektir. Bu genel 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okulların yenilikçi olma durumuna yönelik öğretmen algıları genel olarak nedir? 

2. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermekte midir?  

3. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin kıdemlerine göre farklılık göstermekte 

midir? 
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4. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin eğitim durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

5. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin medeni durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

6. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre farklılık 

göstermekte midir? 

Yöntem 

             Bu bölümde; çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizi hakkındaki 

bilgilere yer verilmiştir 

Çalışma Grubu 

Öğretmenlerin görüşlerine göre okulların yenilikçi olma durumlarının çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Tokat Merkez, Niksar, Almus, Artova, Başçiftlik 
ilçelerinde, toplam 150 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma grubuna ilişkin kişisel bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 1. 
Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler. 

Değişken Seçenekler  f % 

Cinsiyet 
Kadın 75 50.0 
Erkek 75 50.0 
Toplam 150 100.0 

Medeni Durum 
Evli 126 84.0 
Bekar 24 16.0 
Toplam 150 100.0 

Öğrenim Durumları 

Önlisans 10 6.7 
Lisans 116 77.3 
Yüksek Lisans 24 16.0 
Toplam 150 100.0 

Okul Türü 

 

 

Mesleki Kıdem 

Anaokulu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Yaygın Eğitim 
Toplam 
0-5 
6-10 
11-15 
21+ 

5 
55 
47 
33 
10 
150 
23 
36 
63 
28 

3,3 
36,7 
31,3 
22,0 
6,7 
100,0 
15.3 
24.0 
42.0 
18.7 

 Toplam 150 100.0 

 

Veri toplama araçları  

Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yenilikçi Okul Ölçeği” 

kullanılmıştır. “Yenilikçi Okul Ölçeği” okulların yenilikçilik düzeyini belirlemek ve analiz 

etmek amacıyla”, Aslan ve Kesik (2016) tarafından oluşturulmuştur. Bu ölçek Okulların 

yenilikçilik kapasitelerini değerlendiren, kullanımı kolay, anlaşılabilir ve kısa bir ölçek olması 

nedeniyle tercih edilmiştir. 

Verilerin Analizi 
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Anket verileri çözümlenirken; yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, anket 

sonuçlarının cinsiyet ve medeni durum göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

bağımsız grup t testi, ankette alınan puanların eğitim durumu, mezun oldukları okul düzeyi, 

çalıştıkları okul türü ve  kıdem ve  değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 programında 

analiz edilmiş olup değişkenler arasında ne düzeyde anlamlılık olduğuna bakılmıştır. Toplanan 

verilerin doğru yorumlanabilmesi için frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerin yenilikçi okul düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, mesleki 

kıdemi, öğrenim durumu ve çalıştığı okul türü değişkenlerine ilişkin farklılaşma analizleri 

verilmiştir.  Öğretmenlerin yenilikçi okul düzeyleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 
Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Boyut                                                         N   X̄ Ss 

Yenilikçi Atmosfer 150 3,77 ,73 

Yönetsel Destek 
Örgütsel Engeller 

150 
150 

3,70 
2,95 

,70 
,82 

Yenilikçi Okul 150 3,47 ,63 

 

Tablo 2'de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin görüşlerine göre 

yenilikçi okul düzeyleri ortalama puanların (x̄ =3,47) olduğu, Yenilikçi Atmosfer alt boyutu 

puanlarının (x̄=3,77) olduğu, yönetsel destek alt boyutu puanlarının (x̄=3,70) olduğu, örgütsel 

engel alt boyut puanının (x̄=2,95) olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yenilikçi okul algılarının 

ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin çalıştıkları okullarda 

risk almaktan korkmadıkları ve yöneticilerin her türlü düşünceye önem verdiği söylenebilir.  

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t 

Testi ile sınanarak Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3. 
Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Boyut  N  sd  

Yenilikçi Atmosfer 
Erkek 75 ,57 148 ,567 

Kadın 75 

Yönetsel Destek 
Erkek 75 -,67 148 ,500 

Kadın 75 

Örgütsel Engel 
Erkek 75 1,94 148 ,054 

Kadın 75 
Toplam Yenilikçi Okul Erkek 75 ,927 148 ,927 
 Kadın 75    

 

Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin yenilikçi okul ölçeği puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasında toplam ölçek ile alt 

boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

t p
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Araştırmada medeni durum değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t 

Testi ile sınanarak Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. 
Medeni Durum Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Puan 
Medeni 
Durum  X̄  

 

 sd  

Yenilikçi Atmosfer 
Evli 126 3,74 ,74 -1,06 148 ,28 

Bekâr 24 3,91 ,69 

Yönetsel Destek 
Evli 126 3,65 ,71 -1,91 148 ,05 

Bekâr 24 3,95 ,62 

Örgütsel Engel 
Evli 126 2,88 ,82 -2,37 148 ,01* 

Bekâr 24 3,31 ,73 

Toplam Yenilikçi Okul Evli 126 3,42 ,64 -2,14 148 ,03* 

 Bekâr 24 3,72 ,55    

 

Medeni Durum Değişkenine göre yenilikçi okul toplam ortalaması ve örgütsel engel alt 

boyutunda anlamlı farklılık meydana gelmiştir. Bu farklılık bekâr öğretmenlerin lehinedir. 

Araştırmada eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t 

Testi ile sınanarak Tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

Tablo 5. 
Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Puan Öğrenim N X̄ Ss sd          F P 

Yenilikçi 
Atmosfer 

Önlisans 
10 4,05 ,58                          

2             
2,22 ,11 

Lisans 
116 3,79 ,71                 

147 
  

Yüksek Lisans 
24 3,52 ,81                 

149 
  

Toplam 150 3,77 ,73    

Yönetsel 
Destek 

Önlisans 
10 3,90 ,60       2         1,79  ,17 

Lisans 116 3,73 ,71 147   

Yüksek Lisans 24 3,47 ,67 149   

Toplam 150 3,70 ,70    

Örgütsel 
Engel 

Önlisans 
10 3,01 ,69 2 ,95 ,38 

Lisans 
116 2,98 ,86 147   

Yüksek Lisans 24 2,73 ,67 149   

Toplam 
150 2,95 ,82    

Toplam 
Yenilikçi Okul  

Önlisans 10 3,65 ,67 2 2,14 ,12 

Lisans 116 3,50 ,65 147   

Yüksek Lisans 24 3,24 ,58 149   

Toplam 150 3,47 ,63    

 

N ss t p
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Tablo 5’te görüldüğü üzere öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre yenilikçi okul ölçeği 

puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 

farklılık toplam ölçek (Yenilikçi Okul) ile alt boyutunda anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t Testi 

ile sınanarak Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6. 
Okul Türü Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Ölçek Okul Türü N X̄ ss sd F p 

Yenilikçi 
Atmosfer 

Anaokulu 
5 3,23 ,82 4   

  İlkokul 55 3,86 ,73 145    

 Ortaokul 47 3,86 ,59 149 2,02 ,09 

 Lise 33 3,65 ,79    

  Yaygın Eğitim 10 3,40 ,88    
 Toplam 150 3,77 ,73    

Yönetsel destek Anaokulu 5 3,17 ,71 4   

  İlkokul 55 3,74 ,66 145   

 Ortaokul 47 3,81 ,58 149 1,94 ,10 

 Lise 33 3,68 ,81    

  Yaygın Eğitim 10 3,30 ,91    

  Toplam 150 3,70 ,70    

Örgütsel 
Engel 

  
  

Anaokulu 5 3,00 ,71 4   

İlkokul 55 2,96 ,84 145   

Ortaokul 47 3,08 ,72 149 1,19        ,31 

Lise 33 2,86 ,97    

Yaygın Eğitim 10 2,48 ,59    

 Toplam 150 2,95 ,82    

Toplam Anaokulu 5 3,13 ,67 4   

 İlkokul 55 3,52 ,61 145   

 Ortaokul 47 3,58 ,53 149 2,12 ,09 

 Lise 33 3,40 ,76    

 Yaygın Eğitim 10 3,06 ,66    
 Toplam 150 3,47 ,63    

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere öğretmenlerin çalıştığı okul türlerine göre yenilikçi okul ölçeği 

puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 

farklılık toplam ölçek (Yenilikçi okul) ve alt boyutlarda anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t Testi 

ile sınanarak Tablo 7’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 7. 
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Ölçek     Kıdem N X̄ ss sd F p 
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Yenilikçi Atmosfer 0-5 yıl 23 3,96 ,80    

 6-10 yıl 36 3,58 ,71    

  11-15 yıl 63 3,74 ,71 3   

  21 yıl ve üstü 28 3,91 ,70 146   
 Toplam 150 3,77 ,73 149 1,67

  
,17 

Yönetsel destek 0-5 yıl 23 3,89 ,70    

 6-10 yıl 36 3,54 ,73    

  11-15 yıl 63 3,71 ,69 3   

  21 yıl ve üstü 28 3,75 ,69 146   

  Toplam 
150 

3,70 ,70 149 1,22
  

,30 

Örgütsel Engel 0-5 yıl 23 3,26 ,85    

 6-10 yıl 36 2,98 ,86    

  11-15 yıl 63 2,78 ,73 3   

  16-20 yıl 28 3,01 ,91 146   

 Toplam 
150 

2,95 ,82 149 1,99
  

,11 

Toplam 0-5 yıl 23 3,70 ,68    
 6-10 yıl 36 3,37 ,67    

 16-20 yıl 63 3,41 ,59 3   

 21 yıl ve üstü 28 3,55 ,63 146   

 Toplam 
150 

3,47 ,63 149 1,67
  

,17 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine göre yenilikçi okul ölçeği 

puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 

farklılık toplam ölçek (yenilikçi okul) alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre okulların yenilikçi olma durumları çeşitli değişkenlere 

açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin görüşlerine göre yenilikçi 

okul düzeyleri yenilikçi atmosfer, yönetsel destek alt boyutlarının ve yenilikçi okul toplam 

değerinin ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerinin yenilikçilik 

algılarının yüksek olduğu, risk almaktan korkmadıkları düşünülebilir. Aslaner (2010) yaptığı 

çalışmada okulda görevli öğretmenlerin yeniliklere ilgi duyduğu ve yenilikleri takip ettiğini 

sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

Sonuçlar demografik değişkenler bağlamında ele alındığında cinsiyetlerine göre yenilikçi okul 

toplam değeri ve alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bülbül (2012) yaptığı 

araştırmada cinsiyet değişkenine göre okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlilik 

inançlarının farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonucu ile 

örtüşmektedir.  

Medeni durumları incelendiğine örgütsel engeller alt boyutunda anlamlı fark bulunurken toplan 

yenilikçi okul boyutunda ve diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık saptanmıştır. Bekar 

öğretmenlerin yenilikçi okul algılarının evli öğretmenlerden yüksek olduğu söylenebilir. Evlilik 

sözleşmesinin öğretmenlerin sosyal yükünü arttırdığından yenilikçilik algılarının azaldığı 

düşünülebilir. Bayrakcı ve Eraslan (2014) yaptıkları çalışmada medeni durum değişkenine göre 
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öğretmenler ve okul müdürlerinin inovasyon yeterliliklerini yeterli ya da yetersiz bulmaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. Bu araştırmanın 

sonucu ile örtüşmemektedir. 

Mesleki kıdemleri ve çalıştıkları okul türü değişkenlerine göre yenilikçi okul düzeyleri ele 

alındığında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçekte ve alt 

boyutlarında anlamlı bulunmamıştır. Kılıç ve Ayvaz-Tuncel (2014) yaptıkları çalışmada kıdem 

değişkeninin öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyinde farklılık oluşturmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bu araştırmanın sonucunu desteklemektedir.  

Öğretmenlerin yenilikçi okul düzeyleri ile eğitim durumları arasında grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçek ve tüm alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Bodur (2019) yüksek lisans tez çalışmasında yenilikçi okul ölçek genelinde 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık saptamamıştır. Bu araştırmanın sonucu ile 

örtüşmektedir. 

Araştırma sonucuna göre aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur; 

-Öğretmenler yenilikçi okul ortamlarını destekleyecek çalışmalar yapılabilir ve bu ortamların 

öğretmenler üzerindeki etkileri incelenebilir. 

-Öğretmenlerin belirtilen demografik özellikleri dikkate alınarak yenilikçi okul beklentileri ile 

ilgili çalışma yapılıp yeni bir okul tasarımı yoluna gidilebilir.
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Öğretmen Görüşlerine Göre Okulların Yenilikçi Olma 

Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Gülşah ÖNER105, İbrahim Enes ÖNER106, Erdem DAĞHAN107, Gamze 

DAĞHAN108 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı; Tokat ili merkez ilçesinde görev yapan öğretmelerin görüşlerine 

göre okulların yenilikçi olma seviyelerini tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile 150 öğretmene kişisel bilgi formu ve yenilikçi okul ölçeği uygulanmıştır. 

Aslan ve Kesik (2016) tarafından oluşturulan Yenilikçi okul ölçeği 3 alt faktör ve 19 maddeden 

oluşmaktadır.  Elde edilen veriler SPSS 24.0 programında analiz edilmiş olup verilerin analizi 

için bağımsız grup t testi, ANOVA ve post-hoc testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda; yenilikçi okul düzeyleri yenilikçi atmosfer (x=3,77), yönetsel destek (x=3,70) ve 

örgütsel engel alt boyut puanının (x=2,95) alt boyutlarının toplam değerinin ortalamanın 

üzerinde olduğu ve yenilikçi okul toplam değerinin (x =3,47) ortalamanın üzerinde olduğu 

saptanmıştır. Öğretmenlerin medeni durumları incelendiğine örgütsel engeller alt boyutu ve 

toplam  yenilikçi okul boyutunda anlamlı fark bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı fark 

bulunmamıştır (p<,05). Yenilikçi okul düzeyleri ile eğitim durumları, okul türü ve mesleki 

kıdemleri arasında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçek ile yönetsel 

destek, örgütsel engeller alt boyutlarında anlamlı bulunmamıştır (p<,05). Öğretmenlerin 

özgürlük sınırları genişletilerek motivasyonları ve yaratıcılıkları arttırılabileceği gibi örgüt 

kültürü içerisinde önyargı ve ayrımcılığı kaldırarak yenilikçilik sürecine ortam hazırlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Eğitim, Okul 

 

Abstract 

 The purpose of this research; according to the opinions of teachers that working in the 

central district of Tokat province is to determine the level of innovation in schools. The study 

group of this research, which is choose simple random sampling method, consist of 150 teachers. 

These teachers were applied to demografic feature and innovative school scale. Desing by Aslan 

and Kesik (2016) the innovative school scale consists of 3 sub-factors and 19 items. Data were 

analyzed in SPSS 24.0 program that its were used for data analysis independent group t test, 

ANOVA and post-hoc tests. Result of the analysis; innovative school levels, where the total 

value of the sub-dimensions of the innovative atmosphere (x = 3.77), administrative support (x 

= 3.70) and organizational disability subscale score (x = 2.95) was above average and the total 

value of the innovative school (x = 3.47) over the average. When the marital status of the 

teachers was examined (p<,05), there was a significant difference other sub-factors. The 

difference between the arithmetic mean of the groups between the innovative school levels and 

educational status was not significant in the total scale, administrative support, organizational 

barriers sub- factors, but significant in the innovative atmosphere sub-dimension (p <.05). 

                                                           

105 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, g.yildiz2505@gmail.com 

106 Emirseyit Ortaokulu, Türkiye, ienesoner@gmail.com 
107 Tokat Halk Eğitim Merkezi, Türkiye , erdemdaghan@gmail.com 
108 Ülkü İlkokulu, Türkiye , dokuzeylul_gmz@hotöail.com 

mailto:g.yildiz2505@gmail.com
mailto:ienesoner@gmail.com
mailto:erdemdaghan@gmail.com
mailto:dokuzeylul_gmz@hotöail.com


 

671 
 

Teachers' motivation and creativity can be increased by expanding the boundaries of freedom 

as well as creating an environment for innovation process by removing prejudice and 

discrimination within the organizational culture.  

Keywords: Innovation, Education, School 

 

Giriş 

Eğitim bireylerin geresinim hissettikleri bilgileri edinmelerine destek olarak, yenilik 

için gerekli olan temeli oluşturduğundan ulusal yenilik yapısının yadsınamaz bir parçasıdır 

(Günay ve Güneri-Çandarlı, 2010). Bu yapı içerisinde okullar iletişim teknolojileri ve sosyal 

olgunlaşmanın ortaya çıkardığı çevresel değişime bağımlı açık sistemler olarak görülmektedir. 

Sözü edilen yenilik süreci okulların yeniliğe sürekli açık olma gerekliliğini getirmektedir. Bu 

anlamda bir okulun tercih önceliklerinde yer alabilmesi, onun yeniliklere ayak uydurma hızına 

bağlıdır (Aslaner, 2010). Ancak okullardaki yenileşme, gelişmişliğe doğru yolculukta vizyonun 

çalışanlara gerekli şekilde anlatılması ve değişimin yön verilmesi zordur (Taş, 2007). Bu 

nedenle karmaşık bir yapı olan eğitimde değişim sürecinin başarısı, plan ve politikalarının 

uygulanması etkileyen etmenleri kontrol edilebilmesiyle ilgilidir (Karip, 1997). Bu durumda 

yenilikçilik ortamının sosyal bir yapı içerisinde yer almasında veya bu şekilde bir sürecin 

başlamasının engellenmesinde eğitim kurumlarının önemli bir yeri vardır. Bu sebeple eğitim-

öğretim sürecinin her aşamasında eğitim kurumlarında yapılacak olan uygulamalar daha fazla 

önemli olmaktadır. 

Yenilik ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda olgunlaşan ve hayata geçen bir kavram 

olarak incelenmektedir. Temelinde gereksinimler olan yenilik, yaratıcılık süreci sonunda ortaya 

çıkmakta ve beraberinde değişimi sağlamaktadır (Şengül ve Eriş, 2010). Bu nedenle günümüzde 

teknolojik ilerlemenin hızı ele alındığında eğitim ortamlarının teknolojiden bağımsız olarak 

düşünülmesi olanaksızdır. Teknoloji öğrenme ortamına önem katkılar sağlamaktadır. Bu 

noktada eğitimcilerin teknolojiyi en doğru şekilde kullanmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda 

en dikkat çekici beceri ise yenilikçiliktir (Filiz, 2018). Yenilikçiliğin toplumda kabul gördüğü 

ülkelerde, medeniyetin geliştiği ve eşitsizliklerin yenilikçilikle engellendiği, yeni istihdam 

olanaklarının oluştuğu ileri sürülmektedir. Sosyal ve ekonomik politikaların temeline yeniliği 

almayı amaçlayan ülkelerin bireysel anlamda yenilikçi davranışları topluma benimsetebilmesi 

için yenilikçi bir kültür meydana getirmeleri zorunludur (OECD, 2012). Başka bir ifadeyle 

örgütün başarılı olabilmek için doğru bir yenilik stratejisinin örgüt sistemi içerisine 

yerleştirilmesi ve örgüt üyelerini sürece dahil edilmesi gerekmektedir (Straete E.P., 2006).  

Yaygın bir sistem sağlanması toplumu yeniliğe hazırlayacak bir kültür oluşturmak için kolaylık 

sağlayabilir.  

Bu çalışmanın genel amacı, MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine 

göre okulların yenilikçi olma durumlarının çeşitli değişkenler Açısından belirlemektir. Bu genel 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okulların yenilikçi olma durumuna yönelik öğretmen algıları genel olarak nedir? 

2. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermekte midir?  

3. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin kıdemlerine göre farklılık göstermekte 

midir? 
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4. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin eğitim durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

5. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin medeni durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

6. Okulların yenilikçi olma durumu öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre farklılık 

göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu bölümde; çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizi hakkındaki bilgilere yer 

verilmiştir 

Çalışma Grubu 

Öğretmenlerin görüşlerine göre okulların yenilikçi olma durumlarının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Tokat Merkez, Niksar, Almus, 

Artova, Başçiftlik ilçelerinde, toplam 150 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma grubuna ilişkin 

kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. 
Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler. 

Değişken Seçenekler  f % 

Cinsiyet 
Kadın 75 50.0 
Erkek 75 50.0 
Toplam 150 100.0 

Medeni Durum 
Evli 126 84.0 
Bekar 24 16.0 
Toplam 150 100.0 

Öğrenim Durumları 

Önlisans 10 6.7 
Lisans 116 77.3 
Yüksek Lisans 24 16.0 
Toplam 150 100.0 

Okul Türü 

 

 

Mesleki Kıdem 

Anaokulu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Yaygın Eğitim 
Toplam 
0-5 
6-10 
11-15 
21+ 

5 
55 
47 
33 
10 
150 
23 
36 
63 
28 

3,3 
36,7 
31,3 
22,0 
6,7 
100,0 
15.3 
24.0 
42.0 
18.7 

 Toplam 150 100.0 

 

Veri toplama araçları  

Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yenilikçi Okul Ölçeği” 

kullanılmıştır. “Yenilikçi Okul Ölçeği” okulların yenilikçilik düzeyini belirlemek ve analiz 

etmek amacıyla”, Aslan ve Kesik (2016) tarafından oluşturulmuştur. Bu ölçek Okulların 

yenilikçilik kapasitelerini değerlendiren, kullanımı kolay, anlaşılabilir ve kısa bir ölçek olması 

nedeniyle tercih edilmiştir. 

Verilerin Analizi 
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Elde edilen veriler analiz edilirken; standart sapma, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, 

anket sonuçlarının medeni durum ve cinsiyet göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

bağımsız grup t testi, mezun oldukları okul düzeyi, çalıştıkları okul türü, kıdem ve ankette alınan 

puanların eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 programı aracılığı ile 

analiz edilmiş olup değişkenler arasında anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Toplanan verilerin 

doğru yorumlanabilmesi için frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerin yenilikçi okul düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, mesleki 

kıdemi, öğrenim durumu ve çalıştığı okul türü değişkenlerine ilişkin farklılaşma analizleri 

verilmiştir.  Öğretmenlerin yenilikçi okul düzeyleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 
Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Boyut                                                         N   X̄ Ss 

Yenilikçi Atmosfer 150 3,77 ,73 

Yönetsel Destek 
Örgütsel Engeller 

150 
150 

3,70 
2,95 

,70 
,82 

Yenilikçi Okul 150 3,47 ,63 

 

Tablo 2'de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin görüşlerine 

göre yenilikçi okul düzeyleri ortalama puanların (x̄ =3,47) olduğu, Yenilikçi Atmosfer alt 

boyutu puanlarının (x̄=3,77) olduğu, yönetsel destek alt boyutu puanlarının (x̄=3,70) olduğu, 

örgütsel engel alt boyut puanının (x̄=2,95) olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yenilikçi okul 

algılarının ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin çalıştıkları 

okullarda risk almaktan korkmadıkları ve yöneticilerin her türlü düşünceye önem verdiği 

söylenebilir.  

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız 

t Testi ile sınanarak Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3. 
Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Boyut  N  sd  

Yenilikçi Atmosfer 
Erkek 75 ,57 148 ,567 

Kadın 75 

Yönetsel Destek 
Erkek 75 -,67 148 ,500 

Kadın 75 

Örgütsel Engel 
Erkek 75 1,94 148 ,054 

Kadın 75 
Toplam Yenilikçi Okul Erkek 75 ,927 148 ,927 
 Kadın 75    

 

Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin yenilikçi okul ölçeği puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasında toplam ölçek ile alt 

boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

t p
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Araştırmada medeni durum değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t 

Testi ile sınanarak Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. 
Medeni Durum Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Puan 
Medeni 
Durum  X̄  

 

 sd  

Yenilikçi Atmosfer 
Evli 126 3,74 ,74 -1,06 148 ,28 

Bekâr 24 3,91 ,69 

Yönetsel Destek 
Evli 126 3,65 ,71 -1,91 148 ,05 

Bekâr 24 3,95 ,62 

Örgütsel Engel 
Evli 126 2,88 ,82 -2,37 148 ,01* 

Bekâr 24 3,31 ,73 

Toplam Yenilikçi Okul Evli 126 3,42 ,64 -2,14 148 ,03* 

 Bekâr 24 3,72 ,55    

 

Medeni Durum Değişkenine göre yenilikçi okul toplam ortalaması ve örgütsel engel alt 

boyutunda anlamlı farklılık meydana gelmiştir. Bu farklılık bekâr öğretmenlerin lehinedir. 

Araştırmada eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t 

Testi ile sınanarak Tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

Tablo 5. 
Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Puan Öğrenim N X̄ Ss sd          F P 

Yenilikçi 
Atmosfer 

Önlisans 
10 4,05 ,58                          

2             
2,22 ,11 

Lisans 
116 3,79 ,71                 

147 
  

Yüksek Lisans 
24 3,52 ,81                 

149 
  

Toplam 150 3,77 ,73    

Yönetsel 
Destek 

Önlisans 
10 3,90 ,60       2         1,79  ,17 

Lisans 116 3,73 ,71 147   

Yüksek Lisans 24 3,47 ,67 149   

Toplam 150 3,70 ,70    

Örgütsel 
Engel 

Önlisans 
10 3,01 ,69 2 ,95 ,38 

Lisans 
116 2,98 ,86 147   

Yüksek Lisans 24 2,73 ,67 149   

Toplam 
150 2,95 ,82    

Toplam 
Yenilikçi Okul  

Önlisans 10 3,65 ,67 2 2,14 ,12 

Lisans 116 3,50 ,65 147   

Yüksek Lisans 24 3,24 ,58 149   

Toplam 150 3,47 ,63    

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre yenilikçi okul 

ölçeği puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

N ss t p
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amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık toplam ölçek (Yenilikçi Okul) ile alt boyutunda anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t Testi 

ile sınanarak Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6. 
Okul Türü Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Ölçek Okul Türü N X̄ ss sd F p 

Yenilikçi 
Atmosfer 

Anaokulu 
5 3,23 ,82 4   

  İlkokul 55 3,86 ,73 145    

 Ortaokul 47 3,86 ,59 149 2,02 ,09 

 Lise 33 3,65 ,79    

  Yaygın Eğitim 10 3,40 ,88    
 Toplam 150 3,77 ,73    

Yönetsel destek Anaokulu 5 3,17 ,71 4   

  İlkokul 55 3,74 ,66 145   

 Ortaokul 47 3,81 ,58 149 1,94 ,10 

 Lise 33 3,68 ,81    

  Yaygın Eğitim 10 3,30 ,91    

  Toplam 150 3,70 ,70    

Örgütsel 
Engel 

  
  

Anaokulu 5 3,00 ,71 4   

İlkokul 55 2,96 ,84 145   

Ortaokul 47 3,08 ,72 149 1,19        ,31 

Lise 33 2,86 ,97    

Yaygın Eğitim 10 2,48 ,59    

 Toplam 150 2,95 ,82    

Toplam Anaokulu 5 3,13 ,67 4   

 İlkokul 55 3,52 ,61 145   

 Ortaokul 47 3,58 ,53 149 2,12 ,09 

 Lise 33 3,40 ,76    

 Yaygın Eğitim 10 3,06 ,66    
 Toplam 150 3,47 ,63    

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere öğretmenlerin çalıştığı okul türlerine göre yenilikçi okul 

ölçeği puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık toplam ölçek (Yenilikçi okul) ve alt boyutlarda anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmenlerin yenilikçi okul görüşleri bağımsız t Testi 

ile sınanarak Tablo 7’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 7. 
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Yenilikçi Okul Düzeyleri. 

Ölçek     Kıdem N X̄ ss sd F p 

Yenilikçi Atmosfer 0-5 yıl 23 3,96 ,80    

 6-10 yıl 36 3,58 ,71    
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  11-15 yıl 63 3,74 ,71 3   

  21 yıl ve üstü 28 3,91 ,70 146   
 Toplam 150 3,77 ,73 149 1,67

  
,17 

Yönetsel destek 0-5 yıl 23 3,89 ,70    

 6-10 yıl 36 3,54 ,73    

  11-15 yıl 63 3,71 ,69 3   

  21 yıl ve üstü 28 3,75 ,69 146   

  Toplam 
150 

3,70 ,70 149 1,22
  

,30 

Örgütsel Engel 0-5 yıl 23 3,26 ,85    

 6-10 yıl 36 2,98 ,86    

  11-15 yıl 63 2,78 ,73 3   

  16-20 yıl 28 3,01 ,91 146   

 Toplam 
150 

2,95 ,82 149 1,99
  

,11 

Toplam 0-5 yıl 23 3,70 ,68    
 6-10 yıl 36 3,37 ,67    

 16-20 yıl 63 3,41 ,59 3   

 21 yıl ve üstü 28 3,55 ,63 146   

 Toplam 
150 

3,47 ,63 149 1,67
  

,17 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine göre yenilikçi okul 

ölçeği puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık toplam ölçek (yenilikçi okul) alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre okulların yenilikçi olma durumları çeşitli 

değişkenlere açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin görüşlerine göre 

yenilikçi okul düzeyleri yenilikçi atmosfer, yönetsel destek alt boyutlarının ve yenilikçi okul 

toplam değerinin ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerinin 

yenilikçilik algılarının yüksek olduğu, risk almaktan korkmadıkları düşünülebilir. Aslaner 

(2010) yaptığı çalışmada okulda görevli öğretmenlerin yeniliklere ilgi duyduğu ve yenilikleri 

takip ettiğini sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

Sonuçlar demografik değişkenler bağlamında ele alındığında cinsiyetlerine göre yenilikçi okul 

toplam değeri ve alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bülbül (2012) yaptığı 

araştırmada cinsiyet değişkenine göre okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlilik 

inançlarının farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonucu ile 

örtüşmektedir.  

Medeni durumları incelendiğine örgütsel engeller alt boyutunda anlamlı fark bulunurken toplan 

yenilikçi okul boyutunda ve diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık saptanmıştır. Bekar 

öğretmenlerin yenilikçi okul algılarının evli öğretmenlerden yüksek olduğu söylenebilir. Evlilik 

sözleşmesinin öğretmenlerin sosyal yükünü arttırdığından yenilikçilik algılarının azaldığı 

düşünülebilir. Bayrakcı ve Eraslan (2014) yaptıkları çalışmada medeni durum değişkenine göre 

öğretmenler ve okul müdürlerinin inovasyon yeterliliklerini yeterli ya da yetersiz bulmaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. Bu araştırmanın 

sonucu ile örtüşmemektedir. 
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Mesleki kıdemleri ve çalıştıkları okul türü değişkenlerine göre yenilikçi okul düzeyleri ele 

alındığında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçekte ve alt 

boyutlarında anlamlı bulunmamıştır. Kılıç ve Ayvaz-Tuncel (2014) yaptıkları çalışmada kıdem 

değişkeninin öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyinde farklılık oluşturmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bu araştırmanın sonucunu desteklemektedir.  

Öğretmenlerin yenilikçi okul düzeyleri ile eğitim durumları arasında grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık toplam ölçek ve tüm alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Bodur (2019) yüksek lisans tez çalışmasında yenilikçi okul ölçek genelinde 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık saptamamıştır. Bu araştırmanın sonucu ile 

örtüşmektedir. 

Araştırma sonucuna göre aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur; 

-Öğretmenler yenilikçi okul ortamlarını destekleyecek çalışmalar yapılabilir ve bu ortamların 

öğretmenler üzerindeki etkileri incelenebilir. 

-Öğretmenlerin belirtilen demografik özellikleri dikkate alınarak yenilikçi okul beklentileri ile 

ilgili çalışma yapılıp yeni bir okul tasarımı yoluna gidilebilir.
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Kadın Yönetici İle Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Stres 

Düzeyleri 

Gizem DAK109, İlknur MAYA110 

 

Öz 

 Eğitim, insanların aktif rol aldığı toplumsal algıların olumlu yönde değişmesi ve 

toplumsal yapıdaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir sistemdir. Bu sistemin amaca hizmet 

edebilmesi için yönetim olgusunun planlı olması gereklidir. 2023 vizyonu 21. Yüzyıl becerileri 

çerçevesinde yöneticinin sahip olması gereken bilgi, tutum ve davranışlar ile yönetici- çalışan 

etkileşimi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yöneticilerin görevlerinden biri olan liderlik 

üzerinde çok uzun süredir Araştırmalar yapılan bir olgudur. Geçmişten günümüze dek liderlik 

pozisyonlarında erkekler kadınlara göre daha faz rol almaktadır. Bunun sebebi toplumun kadına 

yüklediği roller, toplumsal cinsiyet algıları ve kadının iş yaşamına katılamamasıdır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres 

düzeylerini belirlemektir. Araştırmada tarama modelinde nicel araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Kadın yöneticiler ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stress düzeylerini belirlemek 

için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi okullar çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde ise İstanbul ilinde sosyoekonomik yönden farklılık 

gösteren ilçeler tabakalama yöntemi ile seçilerek öğretmenlere ulaşılmıştır. Bu ilçelerin dört 

tanesi Asya, dört tanesi Avrupa kıtasında bulunduğundan eşit bir şekilde seçim yapılmıştır. 

Belirlenen ilçelerde görev yapan kadın yöneticiler ile çalışan toplam 424 öğretmene ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel 

stresi yüksek düzeyde algıladığı belirlenmiştir. Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin 

sosyoekonomik durumlarına göre örgütsel stres düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Yönetici, Liderlik, Örgütsel Stres 

 

Abstract 

Education is an important system for the positive change of social perceptions in which 

people take an active role and for the development of relations in the social structure. In order 

for this system to serve its purpose, management should be planned. 2023 Vision the knowledge, 

attitudes and behaviors that the manager should have within the framework of the 21st century 

skills and the influence of the manager and employee occupy an important place. From past to 

present, men have more roles in leadership positions than women. The reason for this is the roles 

that society imposes on women, gender perceptions and women's inability to participate in 

business life. In this context, the aim of this study is to determine the organizational stress levels 

of teachers working with female administrators. Quantitative research methods were used in the 

survey model. In order to determine the organizational stress levels of teachers working with 

female administrators, the official schools of Istanbul Provincial Directorate of National 

Education constitute the universe of the study. In the sample of the study, the districts with 
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different socio-economic aspects in Istanbul were selected by stratification method and teachers 

were reached. Since four of these districts are located in Asia and four in Europe, they were 

chosen equally. A total of 424 teachers working with female administrators in the designated 

districts were reached. As a result of the findings of the study, it was determined that the teachers 

working with the female administrators perceived the organizational stress at a high level. A 

significant difference was found in organizational stress levels according to the socio-economic 

status of the female managers and teachers.  

Keywords: Woman Manager, Leadership, Organizational Stress 

 

Giriş 

Liderlik, liderler ve çalışanlar arasında çift yönlü bir etkileşim süreci (Akcan, Ünsar ve 

Küçükkancabaş, 2014) olduğundan yöneticinin liderlik davranışları çalışanların algıladığı stres 

düzeyini etkilemektedir (Bertocci, 2009). Liderlik davranışlarının çalışanlarda oluşturduğu stres 

düzeyi örgütün üyelerine yansıyarak örgütsel stresi meydana getirir (Lovelace, Manz & Alves, 

2007). Örgütsel stres sonucu çalışanlarda ciddi hastalıkların yanı sıra, örgütün devamlılığını 

sekteye uğratabilecek olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Çalışanların algıladıkları stres 

sonucu motivasyon, verimlilik azalmakta, örgütün amaçlarını ulaşmada başarısızlığa neden 

olmaktadır (Gibson, McGrath & Reid, 1989). Yapılan liderlik tanımlarında lider davranışları 

erkeklerin davranışlarına karşılık gelmesi sebebiyle liderliğin erkekler için daha uygun olduğu 

görüşüne ve liderlerin erkeksi davranışlar sergilemesine neden olmuştur (Maya, 2012). Liderlik 

özellikleri erkeksi davranışlara daha çok atfedilse de kadınların önlenemez yükselişi, iş 

hayatındaki aktif rolleri, kariyer edinmeleri, eğitim düzeyinin artması ve kız çocuklarının 

okutulma oranının yükselmesi ile liderliğin cinsiyete tabi olmadığı gerçeğini ortaya 

çıkarmaktadır. Kadınların erkeklere göre iş yaşamında ve liderlik rollerinde bulunmaları biraz 

gecikse de kadının yönetim, toparlama, idare etme rolleri iş yaşamına da yansıyarak liderlik 

pozisyonlarında bulunmaları yönünde katkı sağlamıştır. Kadının iş yaşamında ve liderlik 

pozisyonlarında yer almasını destekleyen pek çok kurum bulunmaktadır. Eğitimin uzun vadeli 

yatırım olduğu fikrinden hareketle kadının liderlik, yönetim basamaklarında daha fazla yer 

alması gerektiği bilincini oluşturabilecek yapının başında eğitim kurumları gelmektedir.  

Liderlik, Yöneticilik ve Kadın 

 Liderlik ve yöneticilik eş kelimeler olmasa da çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır. 

Bu iki kavramın önemli ve gerekliliğini kavrayan uluslar gelişmişlik düzeylerine 

erişebilenlerdir. Liderlik çalışmaları 1970’lerde başlasa da liderlik ve yöneticilik 

basamaklarında erkeklerin kadınlara göre daha fazla yer aldığı gerçeğini değiştirmemiştir. 

Buradan hareketle kadının liderlik ve yöneticilik basamaklarında yer almamasının sebepleri 

toplum tarafından üzerine yüklenen roller ve iş yaşamına katılamaması olarak gösterilebilir. 

Toplumlarda bu rollere dayatılan ya da öğretilen toplumsal roller farklılık gösterebilir. Kişilerin 

kendilerine biçilen rolleri yerine getirememeleri ciddi tepkilere neden olur. Türkiye’de erkeğe 

tanımlanmış davranışı kadının yerine getirmesi toplumda kadının ayıplanmasına, dışlanmasına, 

fiziksel şiddete kadar giden tepkilere neden olabilir (Zencirkıran, 2017). Kadının başarısının 

erkeksi davranış sergilemesine bağlı olduğu inancı kadınsı liderlik ve dişilik rolünde bir 

engeldir. Kadinin doğurganlık özelliğinin ve ev içi aktif işlerinin olması erkeğin evi geçindiren 

özelliğinin olması kadını ezici ve sınırlayıcı boyuttur (Barrett,1995). Bu boyut kadınlara yönelik 

olumsuz algı oluşturduğundan liderlik ve yöneticilik deyince erkeklerin ön plana çıkmasına 

neden olmuştur (Tüzel, 2016). Liderliğin temelini beşeri ilişkiler oluşturmaktadır. Burns’e göre 

sadece beşeri ilişkiler ile yönetim sağlanamamaktadır. Campbell, Bridges ve Nystrand’a göre 
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insan odaklı olma ve işinde uzman olma eğitimde mevcut iki başat özelliktir. İnsancıl olma ve 

uzmanlık genelde kadın yöneticilere has davranışlar arasında yer alır. Yönetim bilimi ise 

insancıl olma ve uzmanlaşma konularına oldukça önem vermektedir. Bu sebeple kadınsı 

özellikler yeni yeni takdir edilmektedir (Heller, 1997). Bu çerçevede liderliğin ve yöneticiliğin 

erkeksi ve kadınsı tiplemeleri daha da önem kazanacak, kadınların toplumda erkeksi liderlik 

davranışlarına bürünmesinin önüne geçilecektir. 

 Örgütsel Stres 

 Modern toplumlarda günlük hayatın akışını tehdit eden stres, gerçekte bir etki- tepki 

olgusudur. Stres, bazı durumlarda duyumsanan baskıya karşı oluşan tepkinin azlığı ya da 

çokluğuyla ortaya çıkar (Makin & Lindey, 1995). Çin kaynaklarında fırsat ve tehlike 

kavramlarından stres kelimesi oluşmaktadır. Bu bağlamda stress her zaman olumsuzluk olarak 

algılanmamalıdır bazı durumlarda stress fırsatları da içerisinde barındırmaktadır. Başarılı 

insanlar var olan stresi yapıcı ve yaratıcı enerjiye dönüştürebilir (Rowshan, 2012).  Stres, kişiyi 

duygusal olarak ilişkilerden soğutan verimliliği azaltan bir durum olmakla birlikte yaşamdan 

alınan keyfi de azaltmaktadır. Stres sırasında verilen tepki ise canlının canlılığını sürdürme 

amacı taşır (Baltaş ve Baltaş, 2012). Stres olgusunun analizinde en kritik aşama stres 

kaynaklarının belirlenmesidir. Stres kaynakları genel olarak çevresel, bireysel ve örgütsel olarak 

incelenebilir. Stres oluşturuculara verilen tepkiler çalışanların performansını düşürmektedir. 

Örgütsel stres, “iş ve çalışma ortamının agresif ve zararlı yönlerine duyuşsal, bilişsel ve 

davranışsal ve fizyolojik bir cevap” olarak tanımlanır (Bucurean & Costin, 2011, s. 333). İş ile 

ilgili örgütsel stres kaynakları incelendiğinde aşırı iş yükü, zaman baskısı, tek düze çalışmak, 

monotonluk, çalışma ortamının kötü olması, fazla mesai, vardiyalı çalışma sistemi, iş yeri 

düzeni örgütte çalışanlarda strese neden olan faktörlerdendir. Örgütsel yapı ve politikalardan 

kaynaklanan örgütsel stress faktöleri arasında değerlendirme- kariyer sorunları, hiyerarşik- 

merkezi örgüt yapıları, liderlik stili, örgütsel iletişim sisteminin olmayışı ya da eksik oluşu, yetki 

ve sorumluluk hataları, çalışanların kararlara katılım düzeyinin azlığı, rol çatışması, rol 

belirsizliği, adil olmayan düşük ücret, zorbalık (mobbing) gösterilebilir. 

 Alanyazında yapılan incelemeler, kadınların yöneticilik basamaklarında erkeklere göre 

daha az rol aldığını ortaya koymaktadır. İncelemelerde kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin 

örgütsel stres düzeyleri konusundaki araştırmaların yeterli olmadığını göstermektedir. Buradan 

hareketle bu araştırma hem alan yazına katkı sunabilir, hem kadın yöneticilerin örgütsel stres 

konusunda uygun olmayan davranışları gözden geçirmesine hizmet edebilir. İlaveten bu 

araştırma kadın yöneticilerin sayısının artması, kadın yöneticilerin sayısının artması ile 

toplumsal algının değişmesine de aracılık edebilir. 

 Bu araştırmada kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerini 

belirlenemek amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki alt problemler şu 

şekilde incelenmiştir: 

1. Kadın yöneticilerin görev yaptıkları okullardaki öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri, 

 a. Sosyal destek alt boyutuna, 

 b. İş yükü alt boyutuna, 

 c. Beceri kullanımı alt boyutuna, 

 d. Karar verme alt boyutuna  

     göre ne düzeydedir? 

2. Kadın yöneticinin görev yaptıkları okullardaki öğretmenlerin örgütsel stress düzeylerinde; 

 a. Cinsiyetlerine, 

 b. Mesleki kıdemelerine, 
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 c. Eğitim durumlarına, 

 d. Yaş gruplarına, 

 e. Görev yaptıkları okuldaki çalışma süresine, 

 f. Okul kademesine, 

 g. Sosyoekonomik durumlarına  

     göre anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

3. Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stress düzeyleri, görev yaptığı okulun 

yöneticisinin, 

                a. Eğitim durumlarına, 

                b. Mesleki kıdemlerine, 

                c. Yöneticilik kıdemlerine, 

                d. Yaş gruplarına 

     göre anlamlı fark var mıdır? 

   

Yöntem 

Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stress düzeylerinin belirli değişkenlere 

göre incelendiği bu çalışmada kullanılan yöntem, nicel araştırma desenindedir.  Araştırma kadın 

yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyini belirlemeyi amaçladığından tarama 

modelinde çalışılmıştır.  

Örneklem oluşturulurken araştırmada evrenin güçlü temsil edilmesini sağlamak ve 

doğru bilgi edinmeyi sağlamak için İstanbul ilinin Asya ve Avrupa kıtalarından uygulama 

yapılacak ilçeler eşit oranda belirlenmiştir. Bu çerçevede ilçeler belirlenirken tabakalama 

yönteminden faydalanılarak sosyoekonomik durum ve kadın yöneticisi bulunan okullar 

seçilmiştir. İlçelerin sosyoekonomik durumları ifade edilirken Şeker’in (2015) yaptığı 

“İstanbul’da Yaşam Kalitesi” isimli araştırma dikkate alınmıştır. Şeker’in (2015) araştırmasına 

göre seçilen bu ilçelerden yaşam kalitesi yüksek olan ilçeler Bakırköy ve Kadıköy; yaşam 

kalitesi en düşük ilçeler Sultanbeyli ve Esenler olarak ifade edilmiştir. Buradan hareketle 

belirlenen örneklemde iki yaşam kalitesi yüksek, iki yaşam kalitesi düşük, dört ortalama yaşam 

kalitesine sahip olmak üzere toplamda sekiz ilçe seçilmiştir. Seçilen bu ilçelerin dört tanesi Asya 

kıtasında dört tanesi Avrupa kıtasındadır. Asya kıtasından seçilen dört ilçe, Kadıköy, Üsküdar, 

Sancaktepe, Sultanbeyli; Avrupa kıtasından 96 seçilen dört ilçe, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, 

Sarıyer toplamda sekiz ilçede örgütsel stres belirleme çalışmaları yapılmıştır. 

Katılımcılar  

Araştırmanın evrenini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda görev 

yapan kadın yönetici ile çalışan tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi okullarda kadın yönetici ile çalışan 424 

öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem oluşturulurken araştırmada doğru bilgi edinmeyi ve 

evrenin güçlü temsilini sağlamak için tabakalı örnekleme seçilerek İstanbul ilinin Asya ve 

Avrupa kıtasından uygulama yapılacak ilçeler eşit oranda belirlenmiştir. Bu ilçeler belirlenirken 

tabakalama yönteminde kullanılan tabaka sosyoekonomik durum ve kadın yöneticisi olan 

okulun bulunduğu ilçedir. İlçelerin sosyoekonomik durumları ifade edilirken Şeker’in (2015) 

yaptığı “İstanbul’da Yaşam Kalitesi” araştırması dikkate alınmıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 
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Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada Örgütsel Stres Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Theorell, Perski ve 

arkadaşları tarafından 1988 yılında geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek Yıldırım ve arkadaşları 

tarafından Türkçeye uyarlanmış ve kafktör analizleri yapılmıştır. Ölçek toplamda 17 sorudan 

oluşmaktadır. Örgütsel Stres Ölçeğinde öğretmenlerin örgütsel stres düzeyi, “Sosyal destek”, 

“İş yükü”, “Beceri kullanımı” ve “Karar verme” olarak dört temel boyut ile 

değerlendirilmektedir. Sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı ve karar verme boyutları 

sırasıyla altı, üç, üç ve iki 99 maddeden oluşmaktadır. Sorulara verilen yanıt seçenekleri 5’li 

likert tipinde tasarlanmıştır. Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyinin 

belirlendiği bu çalışmada yüzyüze anket uygulanmıştır. Örgütsel Stres Ölçeğinin güvenirliği 

hem Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak hem de test tekrar test uygulaması 

gerçekleştirilerek incelenmiştir. .70 ve büyük Alfa katsayıları iç tutarlılık ile ilişkili güvenirlik 

düzeyinin yeterli olduğunu işaret etmektedir (Tavşancıl, 2005). Test tekrar test uygulaması 

testin tutarlılığa bağlı güvenirliğini hesaplamak için kullanılmıştır. Bu yöntemde, aynı ölçek 

aynı gruba aralarında belli bir süre olmak koşulu ile iki kez uygulanmaktadır. İki uygulamadan 

elde edilen puanlar arasındaki ilişkiler incelenerek testin devamlılığına ve kararlığına bağlı 

güvenirliği hakkında çıkarımda bulunulmaktadır (Tavşancıl, 2005). 

Tablo 1. 
Örgütsel Stres Ölçeğine Ait Cronbach Alfa Katsayıları 

Boyut Madde sayısı Cronbach Alfa 

Sosyal Destek 6 .80 

İş Yükü 3 .71 

Beceri Kullanımı 3 .69 

Karar Verme 2 .85 

Ölçeğin Geneli 14 .82 

Tablo 1 incelendiğinde, ölçekte bulunan değerler genel olarak, Örgütsel Stres Ölçeğinin iç 

tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2. 
Örgütsel Stres Ölçeğinin Test Tekrar Test Güvenirliğine İlişkin Betimsel Bilgiler ve Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar Uygulama N �̅� Ss r 

Sosyal Destek 
İlk uygulama 424 24.34 3.24 

.89** 
Son uygulama 424 24.25 3.41 

İş Yükü 
İlk uygulama 424 11.24 1.62 

.88** 
Son uygulama 424 11.30 1.75 

Beceri Kullanımı 
İlk uygulama 424 11.80 1.72 

.97** 
Son uygulama 424 11.81 1.73 

Karar Verme 
İlk uygulama 424 7.79 1.46 

.97** 
Son uygulama 424 7.82 1.43 

Genel Örgütsel Stres 
İlk uygulama 424 55.17 5.69 

.94** 
Son uygulama 424 55.18 5.72 
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**p<.001 

Tablo 2 incelendiğinde iki farklı zaman aralığında ölçeklerden elde edilen ortalama ve 

standart sapma değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Elde edilen korelasyon 

katsayıları iki uygulama arasında yüksek düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı ve çok güçlü 

ilişkilerin bulunduğunu göstermiştir. Bu sonuç, ölçeğin genel olarak kararlı ve tutarlı bir 

yapısının olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 3. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanlara Ait Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları  

Değişkenler  
Çarpıklık Basıklık 

Değer Std. Hata Değer Std. Hata 

Sosyal Destek -.12 .12 -.24 .24 
İş Yükü -.32 .12 .61 .24 
Beceri Kullanımı -.26 .12 .03 .24 
Karar Verme -.69 .12 .96 .24 
Genel Örgütsel Stres -.27 .12 1.16 .24 

 

Tablo 3’te yer alan bilgiler doğrultusunda örneklemin basıklık ve çarpıklık aralıkları -2 

+2 parametresi içerisinde yer aldığından örneklem normal dağılım sergilemektedir. 

 

Bulgular 

Tablo 4. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanlara Ait Betimsel Bilgiler 

Değişkenler N Minimum Maksimum �̅�  Ss 

Sosyal Destek 424 12 30 24.34 3.24 

İş Yükü 424 6 15 11.24 1.62 

Beceri Kullanımı 424 6 15 11.80 1.72 

Karar Verme 424 2 10 7.79 1.46 

Genel Örgütsel Stres 424 28 70 55.17 5.69 

 

Tablo 4 incelendiğinde, ölçekten elde edilen değerlere göredeğerlere göre, araştırmaya 

katılan öğretmenlerin örgütsel stres ile alakalı sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı ve karar 

vermeye yönelik algılarının yüksek düzeyde bulunduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, 

öğretmenlerin genel örgütsel stres algılarının da yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 5. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre T Testi Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N �̅� Ss t p 

Sosyal Destek 
Erkek 140 23.96 3.19 

-1.68 .09 
Kadın 284 24.52 3.25 

İş Yükü 
Erkek 140 11.11 1.61 

-1.15 .25 
Kadın 284 11.31 1.63 

Beceri Kullanımı 
Erkek 140 11.81 1.73 

.08 .93 
Kadın 284 11.79 1.73 

Karar Verme 
Erkek 140 7.81 1.52 

.17 .87 
Kadın 284 7.78 1.44 

Genel Örgütsel Stres Erkek 140 54.69 5.85 -1.21 .23 
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Kadın 284 55.40 5.61 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar 

verme ve genel örgütsel stres puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Araştırmaya katılan kadın ve erkek 

öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar verme ve genel örgütsel stres 

algılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

Değişken Mesleki Kıdem N �̅�  Ss F P 

Sosyal Destek 

1 Yıl Altı 48 24.19 4.05 

.82 .53 

1-5 Yıl 140 24.77 3.25 
6-10 Yıl 102 24.06 2.98 
11-15 Yıl 48 24.13 2.86 
16-20 Yıl 44 23.98 2.95 
21 Yıl ve Üstü 42 24.38 3.50 

İş Yükü 

1 Yıl Altı 48 10.79 1.81 

1.63 .15 

1-5 Yıl 140 11.17 1.55 
6-10 Yıl 102 11.50 1.46 
11-15 Yıl 48 11.38 1.52 
16-20 Yıl 44 11.05 1.74 
21 Yıl ve Üstü 42 11.43 1.88 

Beceri 
Kullanımı 

1 Yıl Altı 48 12.00 2.11 

.87 .50 

1-5 Yıl 140 11.85 1.83 
6-10 Yıl 102 11.84 1.40 
11-15 Yıl 48 11.63 1.39 
16-20 Yıl 44 11.36 1.84 
21 Yıl ve Üstü 42 11.93 1.80 

Karar Verme 

1 Yıl Altı 48 7.71 1.89 

.44 .82 

1-5 Yıl 140 7.91 1.38 

6-10 Yıl 102 7.82 1.35 

11-15 Yıl 48 7.67 1.00 

16-20 Yıl 44 7.66 1.67 

21 Yıl ve Üstü 42 7.67 1.68 
       

Genel Örgütsel 
Stres 

1 Yıl Altı 48 54.69 7.55 

.72 .61 

1-5 Yıl 140 55.71 5.32 
6-10 Yıl 102 55.23 4.94 
11-15 Yıl 48 54.79 4.93 
16-20 Yıl 44 54.05 5.93 
21Yıl ve Üstü 42 55.40 6.70 

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar 

verme ve genel örgütsel stres puan ortalamalarının mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Araştırmaya katılan ve mesleki 

kıdemleri farklılık gösteren öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar verme 

ve genel örgütsel stres algılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 7. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

Değişken   Eğitim Durumu N �̅�  Ss F P Fark 

Sosyal Destek 
1. Önlisans 21 26.38 2.99 

5.68 .00* 1>2, 1>3; 2. Lisans 370 24.30 3.20 
3. Lisansüstü 31 23.39 3.28 

İş Yükü 1. Önlisans 21 11.43 2.11 .63 .54 -  
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2. Lisans 370 11.22 1.59 
3. Lisansüstü 31 11.52 1.57 

Beceri 
Kullanımı 

1. Önlisans 21 12.33 1.62 
1.17 .31  - 2. Lisans 370 11.76 1.75 

3. Lisansüstü 31 11.90 1.51 

Karar Verme 
1. Önlisans 21 7.90 1.26 

.49 .61  - 2. Lisans 370 7.80 1.48 
3. Lisansüstü 31 7.55 1.39 

Genel 
Örgütsel 
Stres 

1. Önlisans 21 58.05 5.51 

3.08 .047* 1>2, 1>3; 2. Lisans 370 55.07 5.71 

3. Lisansüstü 31 54.35 5.16 

*p < .05 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin; iş yükü, beceri kullanımı ve karar verme puan 

ortalamalarının eğitim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan, öğretmenlerin sosyal destek ve genel örgütsel stres puan 

ortalamaları eğitim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir 

(p<.05). Yüksek okul mezunu öğretmenlerin sosyal destek ve genel örgütsel stres puan 

ortalamalarının, üniversite mezunu ve lisansüstü eğitim programlarından mezun 

öğretmenlerinkine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 
Tablo 8. 

Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Yaş Gruplarına Göre ANOVA Testi 
Sonuçları 

Değişkenler   Yaş Grubu N �̅�  Ss F P Fark 

Sosyal Destek 

1. 25 yaş ve altı 80 24.34 3.79 

1.31 .26  - 

2. 26-30 yaş 122 24.83 3.18 
3. 31-35 yaş 91 24.23 2.98 
4. 36-40 yaş 61 23.93 2.95 
5. 41-45 yaş 32 23.41 3.46 
6. 46 ve üstü 38 24.47 2.92 

İş Yükü 

1. 25 yaş ve altı 80 10.96 1.85 

2.51 .03* 
 3>1, 
 3>2; 

2. 26-30 yaş 122 11.07 1.43 
3. 31-35 yaş 91 11.73 1.51 
4. 36-40 yaş 61 11.13 1.69 
5. 41-45 yaş 32 11.28 1.37 
6. 46 ve üstü 38 11.37 1.84 

Beceri Kullanımı 

1. 25 yaş ve altı 80 12.01 2.11 

.74 .59  - 

2. 26-30 yaş 122 11.81 1.66 
3. 31-35 yaş 91 11.86 1.52 
4. 36-40 yaş 61 11.49 1.48 
5. 41-45 yaş 32 11.59 1.92 
6. 46 ve üstü 38 11.82 1.72 

Karar Verme 

1. 25 yaş ve altı 80 7.86 1.54 

1.02 .41  - 

2. 26-30 yaş 122 7.84 1.53 
3. 31-35 yaş 91 7.84 1.20 
4. 36-40 yaş 61 7.92 1.29 
5. 41-45 yaş 32 7.53 1.65 
6. 46 ve üstü 38 7.37 1.72 

Genel Örgütsel Stres 

1. 25 yaş ve altı 80 55.18 6.97 

.79 .56 - 

2. 26-30 yaş 122 55.56 5.12 

3. 31-35 yaş 91 55.65 5.08 

4. 36-40 yaş 61 54.48 5.10 

5. 41-45 yaş 32 53.81 6.74 
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6. 46 ve üstü 38 55.03 5.84 

*p < .05 

Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek beceri kullanımı, karar verme ve 

genel örgütsel stres puan ortalamalarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan, öğretmenlerin iş yükü puan 

ortalamaları yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<.05). 

“31-35” yaş grubunda bulunan öğretmenlerin iş yükü puan ortalamaları, “25 ve altı” ve “26-30” 

yaş gruplarında bulunan öğretmenlerinkine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 9. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okuldaki Çalışma 

Süresine Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Görev Yapılan Okuldaki 
Çalışma Süresi 

N �̅�  Ss F P 

Sosyal Destek 

1 yıl altı 126 24.65 3.51 

.49 .74 
1-5 yıl 192 24.15 3.19 
6-10 yıl 78 24.27 2.97 
11-15 yıl 11 24.64 3.29 
16 yıl ve üstü 17 24.35 3.10 

İş Yükü 

1 yıl altı 126 11.02 1.75 

.91 .46 
1-5 yıl 192 11.35 1.53 
6-10 yıl 78 11.36 1.66 
11-15 yıl 11 11.27 1.56 
16 yıl ve üstü 17 11.12 1.54 

Beceri Kullanımı 

1 yıl altı 126 11.98 1.91 

.95 .43 
1-5 yıl 192 11.81 1.64 
6-10 yıl 78 11.54 1.63 
11-15 yıl 11 11.45 1.81 
16 yıl ve üstü 17 11.65 1.66 

Karar Verme 

1 yıl altı 126 7.68 1.62 

.28 .89 
1-5 yıl 192 7.83 1.44 
6-10 yıl 78 7.83 1.28 
11-15 yıl 11 7.73 1.49 
16 yıl ve üstü 17 7.94 1.30 

Genel Örgütsel Stres 

1 yıl altı 126 55.34 6.54 

.05 1.00 

1-5 yıl 192 55.14 5.18 

6-10 yıl 78 55.00 5.45 

11-15 yıl 11 55.09 5.66 

16 yıl ve üstü 17 55.06 6.25 

 

Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar 

verme ve genel örgütsel stres puan ortalamalarının görev yapılan okuldaki çalışma süresine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Araştırmaya 

katılan ve görev yaptıkları okullardaki çalışma süreleri farklılık gösteren öğretmenlerin; sosyal 

destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar verme ve genel örgütsel stres algılarının benzer düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. 

 
Tablo 10. 

Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Kademesine Göre 
T Testi Sonuçları 

Değişken Okul Kademesi N �̅� Ss T P 

Sosyal Destek İlkokul 250 24.17 3.11 -1.26 .21 
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Ortaokul 174 24.58 3.41 

İş Yükü 
İlkokul 250 11.25 1.56 

.08 .94 
Ortaokul 174 11.24 1.70 

Beceri Kullanımı 
İlkokul 250 11.66 1.60 

-1.91 .06 
Ortaokul 174 11.99 1.88 

Karar Verme 
İlkokul 250 7.80 1.36 

.17 .87 
Ortaokul 174 7.78 1.60 

Genel Örgütsel 
Stres 

İlkokul 250 54.88 5.64 
-1.26 .21 

Ortaokul 174 55.59 5.75 

 

Tablo 10 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar 

verme ve genel örgütsel stres puan ortalamalarının görev yaptıkları okul kademelerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). İlkokul ve ortaokul 

kademelerinde görev yapan öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar verme 

ve genel örgütsel stres algılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 
Tablo 11. 

Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Öğretmenlerin Görev Yaptıkları İlçelerin 
Sosyoekonomik durumlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Değişkenler   İlçe N �̅�  Ss F P Fark 

Sosyal Destek 

1. Bakırköy 54 23.33 3.44 

4.05 .00* 
 7>1; 
 6>1; 

2. Esenler 48 25.25 3.37 
3. Esenyurt 76 24.08 3.51 
4. Kadıköy 55 24.60 2.81 
5. Sancaktepe 60 23.48 2.66 
6. Sarıyer 32 25.41 3.01 
7. Sultanbeyli 40 25.83 3.36 
8. Üsküdar 59 23.90 2.95 

İş Yükü 

1. Bakırköy 54 11.13 1.61 

1.78 .09  - 

2. Esenler 48 11.10 1.86 
3. Esenyurt 76 11.29 1.73 
4. Kadıköy 55 11.16 1.34 
5. Sancaktepe 60 11.63 1.70 
6. Sarıyer 32 11.78 1.48 
7. Sultanbeyli 40 11.23 1.69 
8. Üsküdar 59 10.80 1.35 

Beceri Kullanımı 

1. Bakırköy 54 11.57 1.86 

1.40 .21 -  

2. Esenler 48 11.83 1.75 
3. Esenyurt 76 12.03 1.77 
4. Kadıköy 55 11.56 1.79 
5. Sancaktepe 60 12.05 1.66 
6. Sarıyer 32 12.03 1.53 
7. Sultanbeyli 40 12.03 2.01 
8. Üsküdar 59 11.36 1.31 

Karar Verme 

1. Bakırköy 54 7.54 1.45 

1.59 .14  - 

2. Esenler 48 7.81 1.45 
3. Esenyurt 76 7.68 1.77 
4. Kadıköy 55 7.87 1.19 
5. Sancaktepe 60 7.53 1.49 
6. Sarıyer 32 7.78 1.54 
7. Sultanbeyli 40 8.38 1.37 
8. Üsküdar 59 7.93 1.19 

Genel Örgütsel Stres 

1. Bakırköy 54 53.57 7.02 

2.64 .01* 
 7>1, 
 7>8; 

2. Esenler 48 56.00 4.94 

3. Esenyurt 76 55.08 6.06 
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4. Kadıköy 55 55.20 5.08 

5. Sancaktepe 60 54.70 5.26 

6. Sarıyer 32 57.00 5.27 

7. Sultanbeyli 40 57.45 5.68 

8. Üsküdar 59 53.98 4.99 

*p < .05 

Tablo 12 incelendiğinde, öğretmenlerin; iş yükü, beceri kullanımı ve karar verme puan 

ortalamalarının görev yapılan ilçelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan, öğretmenlerin sosyal destek ve genel örgütsel stres puan 

ortalamaları görev yapılan ilçelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir 

(p<0.05). Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin sosyal destek puan 

ortalamaları, Bakırköy ilçesinde görev yapan öğretmenlerinkinden anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca, Sultanbeyli ilçesinde görev yapan öğretmenlerin genel örgütsel stres puan 

ortalamaları, Bakırköy ve Üsküdar ilçelerinde görev yapan öğretmenlerinkinden anlamlı olarak 

daha yüksektir. 
 

Tablo 12. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Kadın Yöneticilerin Eğitim Durumlarına Göre T Testi 

Sonuçları 

Değişkenler Eğitim Durumu N �̅�  Ss T P 

Sosyal Destek 
Lisans 197 24.02 3.16 

-1.93 .055 
Lisansüstü 227 24.62 3.29 

İş Yükü 
Lisans 197 11.16 1.54 

-1.01 .31 
Lisansüstü 227 11.32 1.69 

Beceri Kullanımı 
Lisans 197 11.73 1.69 

-.74 .46 
Lisansüstü 227 11.85 1.76 

Karar Verme 
Lisans 197 7.74 1.53 

-.71 .48 
Lisansüstü 227 7.84 1.41 

Genel Örgütsel 
Stres 

Lisans 197 54.64 5.68 
-1.79 .07 

Lisansüstü 227 55.63 5.67 

 

Tablo 12 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, karar 

verme ve genel örgütsel stres puan ortalamalarının yöneticilerinin eğitim durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Okul yöneticisinin 

eğitim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı, 

karar verme ve genel örgütsel stres algılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
 
 

Tablo 13. 
Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Kadın Yöneticilerin Mesleki Kıdemlerine Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

Değişkenler   Yönetici Kıdemi N �̅�  Ss F P Fark 

Sosyal Destek 

1. 10 yıl ve altı 83 23.77 3.38 

3.21 .02* 4>1; 
2. 11-15 yıl 122 24.09 3.03 
3. 16-20 yıl 51 23.94 3.15 
4. 21 yıl ve üzeri 168 24.92 3.28 

İş Yükü 

1. 10 yıl ve altı 83 11.23 1.53 

.65 .58  - 
2. 11-15 yıl 122 11.41 1.67 
3. 16-20 yıl 51 11.18 1.72 
4. 21 yıl ve üzeri 168 11.15 1.60 

Beceri Kullanımı 
1. 10 yıl ve altı 83 11.72 1.85 

.12 .95  - 2. 11-15 yıl 122 11.76 1.60 
3. 16-20 yıl 51 11.84 1.89 
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4. 21 yıl ve üzeri 168 11.85 1.71 

Karar Verme 

1. 10 yıl ve altı 83 7.51 1.59 

2.35 .07  - 
2. 11-15 yıl 122 7.71 1.44 
3. 16-20 yıl 51 7.75 1.31 
4. 21 yıl ve üzeri 168 8.00 1.44 

Genel Örgütsel 
Stres 

1. 10 yıl ve altı 83 54.23 6.48 

1.89 .13 - 
2. 11-15 yıl 122 54.98 5.68 
3. 16-20 yıl 51 54.71 5.40 
4. 21 yıl ve üzeri 168 55.92 5.31 

*p < .05 

Tablo 13 incelendiğinde, öğretmenlerin; iş yükü, beceri kullanımı, karar verme ve genel 

örgütsel stres puan ortalamalarının yöneticilerinin mesleki kıdemine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan, öğretmenlerin sosyal 

destek puan ortalamalarının yöneticilerinin mesleki kıdemine göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermiştir (p<.05). 21 yıl ve üzeri grubunda bulunan okul yöneticileri ile çalışan 

öğretmenlerin sosyal destek puan ortalamaları, 10 yıl ve altı grubunda bulunan okul yöneticileri 

ile çalışan öğretmenlerinkinde göre anlamlı olarak daha yüksektir. 

Tablo 14. 

Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Kadın Yöneticilerin Yöneticilik Kıdemlerine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları 

Değişkenler   
Yöneticilerin Yöneticilik 
Süresi 

N �̅�  Ss F p Fark 

Sosyal Destek 

1. 5 yıl ve altı 212 24.10 3.30 

1.13 .34 -  
2. 6-10 yıl 67 24.49 3.02 
3. 11-15 yıl 39 24.15 2.39 
4. 16 yıl ve üzeri 106 24.78 3.49 

İş Yükü 

1. 5 yıl ve altı 212 11.15 1.59 

4.12 .01* 2>3; 
2. 6-10 yıl 67 11.78 1.64 
3. 11-15 yıl 39 10.72 1.23 
4. 16 yıl ve üzeri 106 11.28 1.71 

Beceri Kullanımı 

1. 5 yıl ve altı 212 11.70 1.71 

1.00 .39  - 
2. 6-10 yıl 67 11.94 1.51 
3. 11-15 yıl 39 11.56 1.47 
4. 16 yıl ve üzeri 106 11.98 1.95 

Karar Verme 

1. 5 yıl ve altı 212 7.70 1.43 

1.84 .14  - 
2. 6-10 yıl 67 7.60 1.62 
3. 11-15 yıl 39 8.08 1.18 
4. 16 yıl ve üzeri 106 7.99 1.49 

Genel Örgütsel 
Stres 

1. 5 yıl ve altı 212 54.66 5.88 

1.86 0.14 - 
2. 6-10 yıl 67 55.81 5.35 
3. 11-15 yıl 39 54.51 4.03 
4. 16 yıl ve üzeri 106 56.04 5.95 

*p < .05 

Tablo 14 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, beceri kullanımı, karar verme ve 

genel örgütsel stres puan ortalamalarının yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan öğretmenlerin 

iş yükü puan ortalamalarının yöneticilerinin yöneticilik sürelerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<.05). “6-10 yıl” yöneticilik süresine sahip okul yöneticileri 

ile çalışan öğretmenlerin; iş yükü puan ortalamalarının, “11-15 yıl” yöneticilik süresine sahip 

okul yöneticileri ile çalışan öğretmenlerinkine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 15. 
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Örgütsel Stres Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Kadın Yöneticilerin Yaş Gruplarına Göre ANOVA Testi 
Sonuçları 

Değişkenler   Yönetici Yaş Grubu N �̅�  Ss F P Fark 

Sosyal Destek 

1. 31-35 yaş 56 23.79 3.29 

2.06 .11  - 
2. 36-40 yaş 192 24.25 3.19 
3. 41-45 yaş 103 24.25 3.25 
4. 46 yaş ve üzeri 73 25.12 3.25 

İş Yükü 

1. 31-35 yaş 56 11.30 1.69 

0.50 .68 -  
2. 36-40 yaş 192 11.31 1.58 
3. 41-45 yaş 103 11.08 1.70 
4. 46 yaş ve üzeri 73 11.25 1.57 

Beceri Kullanımı 

1. 31-35 yaş 56 11.84 1.93 

0.69 .56  - 
2. 36-40 yaş 192 11.67 1.57 
3. 41-45 yaş 103 11.96 1.69 
4. 46 yaş ve üzeri 73 11.86 2.00 

Karar Verme 

1. 31-35 yaş 56 7.39 1.50 

3.27 .02* 4>1;  
2. 36-40 yaş 192 7.69 1.44 
3. 41-45 yaş 103 7.98 1.54 
4. 46 yaş ve üzeri 73 8.08 1.31 

Genel Örgütsel 
Stres 

1. 31-35 yaş 56 54.32 6.42 

1.53 .21 - 
2. 36-40 yaş 192 54.93 5.62 
3. 41-45 yaş 103 55.27 5.39 
4. 46 yaş ve üzeri 73 56.32 5.63 

*p < 0.05 

Tablo 15 incelendiğinde, öğretmenlerin; sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı ve genel 

örgütsel stres puan ortalamalarının yöneticilerinin yaş grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Diğer yandan öğretmenlerin karar verme 

puan ortalamalarının yöneticilerinin yaş grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermiştir (p<.05). “46 yaş ve üzeri” yaş grubunda bulunan okul yöneticileri ile çalışan 

öğretmenlerin; karar verme puan ortalamalarının, “31-35” yaş grubunda bulunan okul 

yöneticileri ile çalışan öğretmenlerinkine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Örgütler küresel ve rekabetçi dünyada varlığını sürdürebilmek için yönetimin ve örgütün 

işlev ve işleyişlerini irdeleyip eksikliklerini belirleyerek başarıya ulaşabilir. Örgüt üyelerinin 

verimliliklerinin artmasında bağlılık ve başarı duygusu, motivasyon gibi faktörleri etkili iken 

çatışma, stres, adaletsizlik gibi faktörler de verimi düşürmektedir. Stres, istenmeyen koşulların 

hoş olmayan fiziki duyumların ve rahat olmayan zihnin karıştırdığı tüm unsurlardır (Organ& 

Hammer, 1982). Stres, insanların çevrenin istekleriyle baş edemediklerini hissettiklerinde 

yaşadığı olumsuz duygular ve inançlardır (Aronson, Wilson & Akert, 2012, s. 864). 

Araştırmanın sonucuna göre, kadın yöneticiler ile çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri 

yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerinin yüksek olmasının 

sebebi metropol bir şehirde yaşamın getirdiği kaotik psikolojiye sahip olmaları, zorunlu hizmet 

bölgesinde görev yapmaları, okul ve sınıf mevcutlarının fazlalığı, maaş düşüklüğü, ikili eğitim 

yapmaları, bilinçsiz ve ilgisiz veli tutumu, ders saatlerinin çok erkek başlayıp çok geç bitmesi, 

belirsiz sınav, değişen müfredat olabilir. Araştırmada kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin 

cinsiyet değişkenine göre örgütsel stres düzeyi farklılaşmamıştır. Erkek öğretmenler de kadın 

öğretmenler aynı düzeyde stres algılamaktadır. 
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Araştırmaya katılan mesleki kıdemleri farklı olan öğretmenlerin örgütsel stres algıları 

benzer düzeydedir. Farklı eğitimlere sahip öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek ve genel 

örgütsel stres düzeyi farklılaşmaktadır.  Önlisans mezunu olan öğretmenler, lisans ve lisans üstü 

eğitime sahip öğretmenlere göre örgütsel stresi daha yüksek düzeyde algılamaktadır. Bu 

sonucun nedeni önlisans mezunu öğretmenlerin lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğretmenlere 

göre öz güvenlerinin daha düşük olmasından kaynaklanabilir.   

Kadın yönetici ile çalışan öğretmenlerin algıladıkları iş yükü alt boyutunda yaşa göre 

anlamlı bir farklılaşma mevcuttur. “31- 35” yaş aralığında olan öğretmenlerin “25 ve altı” ile 

“26- 30” yaş aralığında bulunan öğretmenlere göre iş yükü alt boyutu örgütsel stres algısı daha 

yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu durumun sebebi 30 yaş geçişinin stresi olabilir. 30 yaş ilk 

(genç) yetişkinlikten yetişkinliğe geçiş evresi olarak tanımlanır. Evreye geçişte bir bunalımdan 

bahseden Shanahan ve arkadaşları (2002) evre başlangıcında yaşanan çatışmaların evrenin 

ilerleyen dönemlerinde çözülebildiğini ifade etmektedir (Atak, Tatlı, Çokamay, Büyükpabuşçu, 

Çok, 2016). Bu bilgiler ışığında 31- 35 yaş aralığında öğretmenlerin stres algılarının daha 

yüksek olması söz konusu olabilir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kurumdaki çalışma sürelerine göre örgütsel stres 

algılarının benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin okul kademesi değişkenine göre 

örgütsel stres algılarının de benzer olduğu tespit edilmiştir. Kadın yönetici ile çalışan 

öğretmenlerin görev yaptıkları ilçeye göre algıladıkları sosyal destek ve örgütsel stres 

düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde hizmet 

veren öğretmenlerin Bakırköy ilçesinde çalışan öğretmenlere göre algıladıkları sosyal destek alt 

boyutunda stres düzeyi daha yüksektir. Sultanbeyli ilçesinde görev yapan öğretmenlerin 

Üsküdar ve Bakırköy ilçelerinde hizmet veren öğretmenlere göre algıladıkları örgütsel stres 

düzeyi oldukça fazladır. Bu durumun kaynağı ilçelerin sosyoekonomik düzeyi olabilir.  Şeker’in 

(2015) çalışmasına göre İstanbul’un sosyoekonomik düzeyi ve yaşam kalitesi yüksek ilçeler 

arasında Bakırköy yer alırken, sosyo- ekonomik düzeyi düşük ilçeler arasında Sultanbeyli yer 

almaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde algılanan örgütsel stres farklılaşmasının sebebi 

öğretmenlerin görev yaptıkları ilçelerin yaşam kalitesinin ve sosyoekonomik düzeyin 

farklılaşmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Öğretmenlere uygulanan örgütsel stres ölçeği sonuçlarına göre kadın yöneticilerin sahip 

olduğu eğitim durumuna göre öğretmenlerin algıladıkları örgütsel stres düzeyinde anlamlı 

olarak farklılaşmadığı görülmektedir. Bu durumda farklı eğitim durumuna sahip kadın 

yöneticiler benzer düzeyde  örgütsel strese sebep olmaktadır.  Öğretmelere uygulanan örgütsel 

stres ölçeğinden elde edilen sosyal destek alt boyutuna bakıldığında kadın yöneticilerin mesleki 

kıdemine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme 

sahip olan kadın yöneticiler ile çalışan öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek alt boyutunda 

stres 10 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip kadın yöneticiler ile çalışan öğretmenlere göre daha 

yüksektir. 21 yıllık mesleki kıdeme sahip kadın yöneticiler 10 yıl süredir çalışan kadın 

yöneticilere göre öğretmenlerine daha fazla stres yaratıcı davranışlar sergileyebilirler. 21 yıllık 

mesleki kıdeme sahip kadın yöneticiler adeta çöküş ve emeklilik evrelerinde bulunduklarından 

birlikte çalıştığı öğretmenlerine daha az sosyal destek gösterdikleri söylenebilir. 10 yıl ve daha 

az mesleki kıdeme sahip kadın yöneticiler mesleğe yeni atıldığından üretkenlik evresinde 

olmakla birlikte öğretmenlerine daha fazla sosyal destek gösterdikleri söylenebilir. Örgütsel 

stres ölçeğine göre iş yükü alt boyutu puanlarının kadın yöneticilerin yöneticilik kıdemlerine 

göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık içerdiği ortaya çıkmıştır. 6- 11 aralığında yöneticilik 

yapan kadın yöneticiler, 11- 15 yıl boyunca yöneticilik yapan kadın yöneticilere göre 

öğretmenlerde iş yükü alt boyutunda daha fazla stres yaşamalarına neden olmuştur.  6- 11 yıl 

süredir yöneticilik yapan kadın yöneticiler, 11- 15 yıl boyunca yöneticilik yapan kadın 

yöneticilere göre çalışanlarına daha fazla iş yükü vererek örgütsel stres yaşamalarına neden 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel stres ölçeğinden elde edilen sonuca göre 46 ve üzeri yaşa 

sahip kadın yöneticiler daha zor, eksik ya da yanlış kararlar vererek öğretmenlerinin karar verme 

alt boyutunda daha yüksek örgütsel stres yaşamalarına neden olmaktadır. Bunun sebebi çöküş 
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ve emeklilik döneminde kadın yöneticilerin oldukça duygusal bir ruh durumuna sahip olmaları 

olabilir. Örgütte çalışanların yoğun stres altında olmaları sunulan hizmet ve üretimin kalitesinin 

azalmasına, verimin düşmesine, çörgüt üyelerinin moral motivasyon kaybına, iletişim 

bozukluğuna neden olacağından (Mcshane & Glinow, 2005) öğretmenlerin örgütsel stres 

yönetimi eğitimlerine katılması önerilir.  

Kadın yönetici ve lider olmak üstlenilen sorumluluğun risklerini göze almayı, azimle 

yılmadan, yorulmadan çalışmayı, zor şartlar altında bile başarmayı gerektirdiği gibi engellerle 

dolu yolda karşılaşılan zorluklara rağmen kendi de dahil etrafını motive etmeyi gerektiren, 

kariyer basamaklarını tırmanırken feda ettiği, yetişemediği her şeye ve herkese rağmen üzerinde 

düşünülmesi, tartışılması, araştırılması gereken olgudur (Dak, 2019, s. 133). Buradan hareketle 

yapılan çalışma, İstanbul gibi metropol bir ilde gerçekleştiğinden aynı çalışmanın erkek 

yöneticiler üzerinden de yapılarak kadın - erkek yöneticilerin liderlik davranışlarının 

karşılaştırılması yapılabileceği gibi çalıştıkları öğretmenlerinin de örgütsel stres düzeyi 

karşılaştırıla bilinir. 

Kadın yöneticiler ile çalışan öğretmenlerin yüksek düzeyde stres algılamalarının nedeni 

yönetici cinsiyet faktöründen değil, kalabalık ve kaotik bir kentte yaşamalarından olabilir. Bu 

sebepten bu çalışmanın diğer kentlerde de yapılması önerilir. 

Yapılan çalışma değerlendirilirken büyük ve kalabalık şehir, can güvenliği, zorunlu hizmet 

bölgesi, öğretmenlerin maaş düşüklüğü, veli bilinci, okulun bulunduğu ilçenin sosyoekonomik 

düzeyi, sınav sistemleri, müfredat çalışmaları, yoğun iş yükü, kırtasiyecilik ve evrak işlerinin 

fazlalığı, sınıf ve okul mevcutları göz önünde bulundurula bilinir. 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemleri ile derinlemesine incelenebilir 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) iş birliğiyle yöneticilere 

ve öğretmenlere örgütsel stres yönetimi ve çatışma yönetimi hizmet içi eğitimleri verilebilir. 

MEB ve YÖK ile ortaklaşa alanında yetkin akademisyenlerden kadın yöneticilere liderlik 

eğitimleri verilebilir. 

Kadın yöneticiler erkeksi liderlik özelliklerini sergileyerek topluma kendini kabul ettirme 

ve güç sahibi gözükme algısından vazgeçerek sahip olduğu kadınsı liderlik davranışlarını 

sergileyerek birlikte çalıştığı öğretmenlerin örgütsel stres düzeyini azaltmasına yardımcı 

olabilir.  

Gelişen dünya ve değişen toplumların algılarına göre genel olarak kadın olgusunun önem 

kazandığı, kadınların varoluş, üretim, kadınsı özelliklerine saygı duyulduğu, evrensel düzeyde 

hassasiyet gösterildiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu döneme zemin hazırlayan olay ise yine 

kadının kendisidir. Şöyle ki, kız çocuklarının okutulması, kadınların aktif olarak iş yaşamında 

yer alması, kariyer basamaklarını tırmanması, yönetim ve liderlik becerileri kadına duyulan 

saygıyı, hassasiyeti artırmaktadır. Bu çerçevede değişen ve dönüşen dünyada kadınlar daha fazla 

yönetim, liderlik pozisyonlarında yer almalı, kadınsı liderlik özelliklerini kendine ait olmayan 

erkeksi liderlik özellikleri ile değiştirmemelidir. 
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Eğitim Yönetiminde Kavram Kullanımı ve Tüketilen 

Kavramlar 

Kasım KARAKÜTÜK111, Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL112 

 

Öz 

Bu araştırmada eğitim yönetimi alanında kavram (terim) kullanımına; yeni kavramların 

kullanımına ve eskiyen kavramlara ilişkin eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyelerinin 

görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Tarama modelinde nitel bir araştırma olarak 

tasarlanan bu araştırmada, araştırmacılarca geliştirilen görüşme formu aracılığı ile görüşme 

tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma grubunda yer alan ve eğitim yönetimi alanında 

çalışan on öğretim üyesinden elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda, eğitim yönetimi 

alanında üretilen kavramların farklı disiplinlerin etkisiyle, uluslararası alanyazından aktarılarak 

ve “problem durumu”ndan yola çıkılarak üretildiği, siyasal, toplumbilimsel ve ekonomik 

değişimlerin eğitim yönetimi bilim alanında kullanılan kavramlara etki ettiği; bu nedenle eğitim 

yönetimi bilim alanındaki kavramların güncelliğini yitirdiği veya moda olduğu -özellikle 

neoliberal kapitalist ekonominin eğitim yönetimi bilim alanında kullanılan kavramların 

ekonomide olduğu gibi tüketilmesine yol açtığı-, kavramların Türkçe anlamlarının kavramın 

anlamını yansıtması açısından önem taşıdığı, kavramların üretimi ve kullanımında kavramın 

kültürümüzde karşılığının olmaması, kavramın anlamını yansıtmaması, ortak dilin 

oluşturulamaması gibi sorunlar ile karşılaşıldığı belirlenmiştir.   

Anahtar sözcükler: Eğitim yönetimi, kavram, eğitim yönetimi kavramları (terimleri), kavram 

kullanımı. 

Abstract 

This study aims at revealing the opinions of education management instructors regarding the 

usage of concepts, usage of new concepts and the worn out concepts within the field of education 

management. The research is a qualitative study conducted through the survey model. Data 

collection realized through the interview form constructed by the researchers. As a result of the 

analysis of the data obtained from ten faculty members in the field of education management, 

the concepts produced in the field of education management are influenced by different 

disciplines, produced from the international literature and based on the “problem situation”, the 

political, sociological and economic changes affect the concepts used in the field of education 

management science; therefore, the concepts of education management science are outdated or 

in fashion - especially the neoliberal capitalist economy leads to the depletion of the concepts, 

as the Turkish meanings of the concepts reflect the meaning of the concept, it is determined that 

problems such as the lack of equivalence of the concept in the production and use of concepts 

in our culture, not reflecting the meaning of the concept and not forming a common language 

are encountered. 

Keywords: education management, concept, concept usage 

 

Giriş 

Bir bilim alanının kendine özgü felsefesinin olup olmadığı; eş deyişle o alanın bilgi sorunu 

(epistemoloji), varlık sorunu (ontoloji), değerler sorunu (aksiyoloji), mantık sorunu önemlidir. 
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Bir alanın bilim dalı olması için aynı zamanda kendine özgü kavramları (terimleri), kuramları 

(teorileri), varsayımları (sayıltıları), denenceleri (hipotezleri), yöntembilimi (methodologies), 

süreci (uygulamaları) olmalıdır.  

Eğitim bilimleri çatısı altında yer alan eğitim yönetimi; kendine özgü kuramları, 

kavramları, varsayımları, denenceleri, yöntembilimi, süreci olduğu için bir bilim dalıdır 

(Southworth, 1999; Coleman ve Briggs, 2002).   

Toplumbilimciler ya da herhangi bir bilim alanında araştırma yapan bilim insanları çalıştığı 

konu veya sorunu (problemi) tanımlayabilmek için kendi bilim alanındaki kavramlardan 

yararlanır; sorununu açıklayacak bir kavram bulunmuyorsa kavram geliştirir (Çağlar, 2017). 

Özellikle bir bilim alanına ilişkin kullanılan ortak kavramlar, o alana ilişkin bilgi sahibi kişilerde 

ortak çağrışımlar oluşturur. Birçok durumu aynı anda açıklama olanağı sağlayan kavramlar 

aracılığı ile kişiler görüşlerini daha anlamlı duruma getirirler. Kavramlar, insanların 

düşüncelerini belirtmede, görüşlerini paylaşmada ortak bir dil oluşturma açısından önem taşır, 

kendilerine yüklenen anlamlar aracılığı ile birçok anlamı tek bir sözcük aracılığı ile açıklama 

olanağı sunarlar. İnsanların zihinsel kapasitelerinin sınırları, ne kadar bildikleri, onların 

bildikleri kavram (sözcük) tür ve sayısıyla ilişkilidir. Çok sözcük bilen kişinin çok bilgiye sahip 

olduğu, karşı çıkılamayacak bir görüştür. Eğitim yönetimi bilim alanındaki uzmanlar da kendi 

aralarında alana özgü anlamları olan kavramlar kullanarak bu alanın özel dilini (jargonunu) 

oluşturur. Eğitim Yönetimi bilim alanına ilişkin bir terimler sözlüğü oluşturulmuş (Balcı, 2005) 

olması da ortak dilin oluşturulmasına yönelik bir çabadır.   

Eğitim yönetimi alanında da diğer bilim alanları gibi bilgi birikimi arttıkça alana özgü 

kullanılan kavramlar artmakta, gereksinimler doğrultusunda yeni kavramlar türetilmektedir. 

Yeni kavramlar daha çok araştırmaların ilk yapıldığı, bilginin üretildiği ülkelerde 

kullanılmaktadır. Buradan, bilgiyi üretenlerin, kavramlarını da ilk kullananlar olduğu 

söylenebilir. Bu kavramları -bilgiyi başka ülkelerde kullananların- kendi dillerine çevirmeleri, 

kendi dillerinde karşılıklarını oluşturmaları izler. Çoğu zaman yabancı dilden çevrilen eğitim 

yönetimi ile ilgili kavramların Türkçe uygun karşılıkları olmadığı savunularak, alındığı ülkenin 

diliyle (çoğunlukla İngilizce) alanyazına girdiği gözlenmektedir. Bu durum, eğitim yönetimi 

alanının kavram kullanımıyla ilgili önemli bir sorunudur. Eğitim yönetimi alanında yabancı 

dilden alınacak kavramların ulusal sınırlardan geçerken, ülkemize uyarlanması gerekir; bunda 

eğitim yönetimi alanında çalışan bilim insanlarına büyük görev düşer. Bu ise özgün bilginin 

üretilmesinin, başka ülkelerden alınıyorsa eğitim yönetimi alanındaki kavramların, alan ülkenin 

diline çevrilerek kullanılmasının önemini gösterir.  

Bilgi birikiminin artmasıyla eğitim yönetimi alanında her gün yeni kavramlar kullanılmaya 

başlanmaktadır. Kuşkusuz değişen dünyada eğitim yönetiminin gereksinimleri de değişmekte 

ve hızlı biçimde bu yeni gereksinimleri tanımlamaya yönelik kavramlara başvurulmaktadır. Bu 

kavramların bir bölümü yeni bir anlamı karşılarken, bir bölümü de geçmişte kullanılan biçimine 

yeni bir isim ya da yeni bir anlam yüklemek için yeni türetilmiş sözcükler -örneğin veriye dayalı 

yönetim- olmaktadır. Ayrıca, bir süre moda olarak kullanılan bazı kavramların -hizmetkar 

liderlik, toplam kalite yönetimi, klinik teftiş, liderlik kalıpları, rol takımı gibi- bir süre sonra 

eskidiği görülmektedir. Bu biçimde kullanılıp atılan, eskitilen birçok kavram olduğu 

gözlenmektedir. Eğitim yönetimi alanında bazı kavramların oldukça popüler olduğu, kişilerin 

bu alanda akademik yayınlar, tezler yaptığı görülürken bir süre sonra bu kavram ve konuların 

popülerliğini yitirdiği ve eskidiği görülmektedir. Bunun, ekonomide ve yönetimde olduğu gibi 

diğer toplumsal kesimlerde uygulanan kapitalist -yaygın kullanımıyla neoliberal- yaklaşımın 

küreselleşmeye zorlaması ve insanları tüketime özendirmesinin sonucu olup olmadığı 

incelenmelidir. Böylece eğitim yönetimi alanında da, ekonomide olduğu gibi araştırmacıların 

hevesle moda sözcükleri araştırmalarında kullandıkları, deyim yerindeyse tükettikleri ve 

eskittiklerinin söz konusu olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu araştırmada eğitim yönetimi 

alanında kavram kullanımına; yeni kavram kullanımına ve eskiyen kavramlara ilişkin eğitim 

yönetimi alanındaki öğretim üyelerinin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Yöntem 
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Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin 

toplanması ve çözümlenmesi konularına ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Araştırmanın Modeli  

Eğitim yönetimi alanında kavram kullanımına; yeni kavram kullanımına ve eskiyen 

kavramlara ilişkin eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyelerinin görüşlerinin ortaya 

konulmasının amaçlandığı bu araştırma, tarama modelinde betimleyici nitel bir araştırmadır. 

Değişkenler arasında nedensel ilişkiler yerine birlikte bulunma ilişkisine bakıldığından (Kuş, 

2003) araştırma betimleyici bir araştırma olarak belirlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma 

grubunun belirlenmesindeki ölçüt ise çalışma grubuna girecek öğretim üyelerinin eğitim 

yönetimi alanında çalışması ve en az beş yıllık bir deneyime sahip olmasıdır. Bu ölçüt çalışma 

grubuna girecek kişilerin belirli bir deneyim sahibi olmadan eğitim yönetimi kavramlarının 

üretimi konusunda sınırlı görüş belirtecekleri düşüncesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle 

özellikle uzun yıllardır çalışmış olan kişilerin seçilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma grubu, eğitim yönetimi alanında Ankara’daki farklı üniversitelerde çalışan on 

öğretim üyesinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerinin 8’i profesör, 

2’si ise doçent unvanına sahiptir. 3’ü kadın 7’si erkekten oluşan çalışma grubundaki üyelerin 

5’i Gazi Üniversitesi’nden, 2’si Ankara Üniversitesi’nden, 1’i Hacettepe Üniversitesi’nden, 1”i 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden ve 1’i Başkent Üniversitesi’ndendir. Çalışma grubunda yer 

alan öğretim üyelerinin mesleki deneyimleri incelendiğinde ise 4’ü 21 yıl ve üzeri, 3’ü 16-20 

yıl arası, 2’si 11-15 yıl arası, 1’i de 5-10 yıl arası deneyime sahiptir. 

Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanabilmesi amacıyla öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve 

araştırmacılarca taslak bir görüşme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak görüşme formu 

iki alan uzmanı tarafından incelenerek görüşme formu geliştirildikten sonra, bir öğretim üyesi 

ile soruların anlaşılırlığına ilişkin bir pilot uygulama yapılmıştır. Elde edilen görüşlerin ardından 

formda güncellemeler yapılmış ve form uygulanacak biçime getirilmiştir. Sekiz açık uçlu 

sorudan oluşan görüşme formunda sondaj sorularla birlikte yirmi sekiz açık uçlu soru yer 

almaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Çalışma grubundaki öğretim üyelerinden randevu alınarak, görüşme yeri ve günü 

belirlenmiş ve Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında çalışma grubundaki her öğretim üyesiyle, 

hazırlanan görüşme formu kapsamında ortalama otuz dakikalık yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerine araştırmanın 

adı, amacı ve araştırmaya ilişkin bilgiler verildikten sonra bilgilerin kaydedilmesi için izin 

alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesi için betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Öncelikle görüşmeler sırasında alınan ses kayıtları yazıya çevrilmiş (deşifreleri 

yapılmış), ardından araştırmanın amacına uygun şekilde kodlamalar yapılmıştır. Çalışma 

grubundaki öğretim üyelerinin eğitim yönetimi kavramları konusundaki görüşleri betimlenmiş 

ve katılımcılardan elde edilen görüşlerin çarpıcı biçimde vurgulanması amacıyla doğrudan 

alıntılara (Yıldırım ve Şimşek, 2004) yer verilmiştir.  

Verilerin çözümlenmesi için araştırmacılarca karşılaştırmalı çözümlemeyle yazıya 

aktarılan katılımcı ifadeleri nesnel biçimde değerlendirilmiş ve kodlanmıştır.  Bu şekilde yanlış 

anlama ve yorumlamanın önlenmesi sağlanmıştır (Maxwell, 2005). Bulguların sunumunda 

çalışma grubundaki öğretim üyelerinin ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  

Bulgular 
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Araştırma kapsamında çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerinden elde edilen verilerin 

çözümlenmesi sonucunda bir alanın bilim dalı olmasında kendine özgü kavramlarının olması, 

eğitim yönetimi alanında kavram oluşturma süreçleri, eğitim yönetimi alanında kullanılan 

kavramların yapısal süreçleri, ortak anlamın kullanımına ilişkin görüşler, özgün kavramların 

üretimi, kavramların Türkçe kullanımı,  eğitim yönetimi alanında tüketilen ve moda olan 

kavramlar, eğitim yönetimi kavramlarının tüketimi ve moda olmasının nedenleri, ekonomi 

politikalarının eğitim yönetimi alanına etkisi, eğitim yönetimi kavramlarının üretimi ve 

kullanımında karşılaşılan sorunlar ile eğitim yönetimi kavramlarının üretim ve kullanımı 

süreçlerinin idealde nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşler paylaşılmıştır.  

Bir Alanın Bilim Dalı Olmasında Kendine Özgü Kavramlarının Olması 

Çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerine “Sizce bir alanın bilim dalı olmasında 

kendine özgü kavramları (terimleri, terminolojisi) olmalı mıdır? Eğitim yönetimi bilim alanının 

kendine özgü kavramları (terimleri, terminolojisi), kendine özgü dili (jargonu) olup olmadığı 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya tüm öğretim üyeleri bir 

bilim alanın kendine özgü kavramlarının terimlerinin, terminolojisinin, jargonunun olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretim üyelerinden birinin görüşü şu şekildedir: 

 

“Bir alanın bilim dalı olabilmesinin temel kurallarından birisi terminolojisinin olmasıdır. 

O anlamda bizim alanımızın da bir terminolojisi var.” (Erkek 7)  

Eğitim Yönetimi Alanında Kavram Oluşturma Süreçleri 

Çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerine “Eğitim yönetimi bilim alanında yeni (ilk kez 

kullanılan) kavramların oluşma süreci nasıl gerçekleşmektedir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 

soruya yanıt olarak öğretim üyeleri, farklı disiplinlerin etkisi, uluslararası alanyazın, kendi 

kavramlarını üretme, araştırma sonucunda kavram üretimi gibi çeşitli şekillerde kavramların 

üretiminin gerçekleştiğini belirtmektedir. Üç öğretim üyesinin görüşleri şu şekildedir: 

“Eğitim bilimleri ya da eğitim yönetimi temelinde baktığımızda disiplinler arası bir 

yaklaşım olduğu için farklı disiplinden kavramların eğitim yönetimine geçişi söz konusu. Şöyle 

ki eğitim yönetimi ne ile ilişkili diye baktığımızda; her şeyden önce kamu yönetiminin bir alt 

alanıdır. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Dolasıyla kamu yönetiminde geliştirilmiş olan 

kavramları otomatik olarak kullanmaya başlıyor. Eğitim yönetimi insanla uğraşan bir alan 

olduğundan psikolojinin geliştirdiği kavramları, örneğin nedir? ‘işgören güdülemesi’ daha çok 

da ‘güdüleme’ kavramı, ‘motivasyon’ kavramı daha çok psikoloji disiplininin geliştirdiği bir 

kavram ama insanla ilişkili olduğu için oradan bir geçişi söz konusu…” (Kadın 1). 

“Eğitim yönetimi alanı buradaki bir kadim bilim dalı değil. Yirminci yüzyılın başlarında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir takım gerekçeler ortaya çıkmış, ilk tezler yapılmış ilk 

kitaplarımız bizim 1915-1920”li yıllarda yazılmış. Alanın ortaya çıkmasında en önemli 

isimlerden birisi Franklin Bobbitt’tir. Franklin Bobbitt’in bu yıllarda söylediği çok ilginç bir 

saptaması var. Bizler tabii olarak kendi kavramlarımızı, eskiden bilimleşmiş olan diğer sosyal 

bilimlerden almak ve kullanmak durumundayız. Özellikle işletme bilimini kast eder…” (Erkek, 

2) 

“Son dönemde özellikle 1980 sonrasında neoliberal yaklaşımın egemenliğinden sonra 

Türkiye yani  bizim açımızdan da yurtdışına gitmiş, oradaki kaynaklardan çevirdiği ve ya 

transfer ettiği metinlerden Türkçe’ye biraz sorunlu gelen biraz işte. Çok yoğun kullanılan 

kavramlar gelip giriyor yani buraya böyle bir yol var, uluslar arası alanyazından transfer 

ederek.” (Erkek, 3) 

Öğretim üyelerinin görüşleri değerlendirildiğinde eğitim yönetimi alanında kullanılan 

kavramların ağırlıklı olarak farklı bilim alanlarında kullanılan kavramların (psikoloji, kamu 

yönetimi, işletme vb) bu alana uygulanması ve yurt dışı araştırmalarda kullanılan kavramların 

Türkçe’ye çevrilerek, uyarlanarak kullanılması şeklinde gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Az 
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oranda olsa da öğretim üyelerinin bu alana özgün kavram üretimi süreçlerine dahil oldukları 

görülmektedir.  

Ortak Anlamın Kullanımına İlişkin Görüşler 

Öğretim üyelerine, “Bilim alanında ortak dilin, kavrama ilişkin ortak anlamın ifade 

edilebilmesi için bir şey yapılıyor mu? Yapılıyorsa ne tür süreçler işliyor? Yapılmıyorsa 

kavramların ortak anlamı ifade etmesi konusunda sorunlar olabiliyor mu?” soruları 

yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlar değerlendirildiğinde, üç öğretim üyesinin ortak dilin, 

kavrama ilişkin ortak anlamın ifade etmesinde sorunlar olmadığını belirttiği, yedisinin ise 

kavramlara ilişkin ortak anlamı kullanmada sorunlar olduğunu belirttiği görülmektedir. Soruya 

verilen iki yanıt şu şekildedir: 

“Elbette ki farklı anlamlara gidiyor. Biz mesela bunları nerde yaşıyoruz? Özellikle 

‘mobbing’ kelimesinde. Mesela biz bunu sıkça yaşıyoruz ‘mobbing’ daha anlaşılır oluyor şu 

anda ama Türk Dil Kurumu bunun üzerinde çalıştı. ‘Bezdiri’ dedi, ‘yıldırma’ dedi dolasıyla 

birbirleri arasında gerçekten anlam farkı var her bir kelimenin.” (Kadın, 1) 

“Kavramlar aslında pek şey anlamında kullanılmaz yani, çünkü kültürel çerçevesi vardır, 

bir aidiyeti vardır. Maalesef batıdan aldığımızda o aidiyetliği olduğu gibi almaya çalışıyoruz ve 

buraya uyarlamaya çalıştığımız zaman çok fazla uymuyor, pek olmuyor. Bazılarını zorlayarak 

istatistiksel teknikler ile uyarlayabiliyoruz. Belli boyutları oluyor ama diğer birçok kısmı 

kültürel ve sistemden kaynaklı nedenlerden dolayı uymadığını görüyoruz. Şöyle örnek vereyim 

güven kavramı oldukça önemli güzel bir kavram, birçok şeyi açıklıyor. Ancak güveni batıda, 

Amerika’da ortaya çıktığı haliyle buraya uyarlamaya kalktığınız zaman orijinalinde bizde böyle 

bir terminoloji uygun değil...” (Erkek, 3) 

Öğretim üyeleri ortak dilin, kavrama ilişkin ortak anlamın belirtilebilmesi konusunda az da 

olsa Türkçeden üretilmiş olan kavramlarda sorunların çok olmadığını ancak özellikle yurtdışı 

alanyazından transfer edilen kelimelerde sorunlar olduğunu belirtmektedirler. Yurtdışı 

alanyazından çevrilerek kullanılan kavramlarda ise gerek dildeki karşılık gerekse kültürel olarak 

karşılık bulunamamasının oluşturduğu sorunlar olduğunu belirtmektedirler.  

Özgün Kavramların Üretimi 

Bu araştırma kapsamında “Eğitim yönetimi bilim alanında ülkemizde de yeni (ilk kez 

kullanılan) kavramlar türetiliyor mu?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırmacılardan dördü zaman 

zaman ülkemizde özgün kavram üretimine ilişkin çabaların olduğunu belirtirken diğerleri 

ülkemizde özgün kavram üretim süreçlerinin bulunmadığını belirtmektedir. İki öğretim üyesinin 

görüşleri şu şekildedir: 

“Bunun yanında bir iki tane daha kavramsallaştırma söyleyeyim, örneğin eğitim 

faaliyetlerimizi sürdürürken daha çok bir rekabet ve ya yarışmayı öne çıkaran tutum söz 

konusuydu. Burada yarışmacı eğitim anlayışı diye bir kavramsallaştırmayla ben denemiştim. 

Hatta bunu on on beş yıl öncesinden beri kullandığım için yani böyle kendi çevremizde veya 

ürettiğimiz kaynaklarda sıklıkla kullandım.” (Erkek, 1) 

“Aslında Türkiye’nin en önemli sorunu sadece eğitim bilimlerinde değil bütün disiplinlerde 

yani işletme olsun kamu yönetimi olsun hep hangi alanda olursa olsun, bu yeni kavramları, yurt 

dışında üretilen yeni kavramları transfer etmeye ve Türkiye’ye uyarlamaya çalışıyoruz. Bizim 

kendimize özgü geliştirdiğimiz ne bir yönetim kuramı, ne bir liderlik ne de bir denetim 

yaklaşımı bulunmakta...” (Erkek, 6)   

Öğretim üyeleri eğitim yönetimi alanında ülkemizde yeni kullanılan ya da ülkemize özgü 

üretilen kavramların olmadığını ya da oldukça sınırlı olduğunu belirtmektedirler. Ağırlıklı 

olarak farklı disiplinler ya da yurtdışı alanyazından yapılan çeviriler (transferler) ile kavramların 

kullanıma girdiği Türkiye’ye özgü kavramların sınırlı kaldığı belirtilmektedir.  

Kavramların Türkçe Kullanımı 
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Çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerine “Yabancı alanyazından Türkçe eğitim 

yönetimi alanyazınına giren kavramların kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkçe 

karşılığı mı kullanılmalı, yabancı dilde kullanıldığı biçimiyle mi (örneğin performans, stres,..) 

kullanılmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Alınan yanıtlar değerlendirildiğinde öğretim üyelerinin 

Türkçe doğru karşılıklarının kullanımı konusunda görüşlerinin olduğu, ancak birinin Türkçe 

kullanım sürecinde kişilerin algısını zorlamanın gereksiz olduğunu belirttiği belirlenmiştir. 

Öğretim üyelerinden beşinin bu konudaki görüşü şu şekildedir: 

“Kavramların hakikaten hor kullanıldığını, hor çevrildiğini düşünüyorum. Türkçenin çok 

ihmal edildiğini düşünüyorum. Mesela ‘favorizim’ diyor. Nedir ‘favorizim’? Nedir yani bunun 

karşılığı yok mu? Orada gördüğü ‘favorizmi’ buraya da katıyor. Nedir ‘favorizm’; bunun yerine 

ne geçebilir? Şu geçebilir: Bunu bir düşün herhalde olsa olsa ‘kayırmacılığı’ ifade ediyor veya 

kararlarda öznelliği ifade ediyor. Kişiler arası ilişkilerde öznel yaklaşımı yani onu kullanacağına 

‘kayırmacılık’ de daha güzel olur değil mi? Hem Türkçemiz sanki çok kısırmış gibi yani 

‘sinizim’, niye ‘sinizm’ diyorsun. Daha açıklayıcı bir şey koy oraya gibi düşüncelerim 

oluyor…” (Kadın, 2) 

“Aslında Türkçe kullanabileceğimiz kavramlar var iken de kendimizin ne kadar alanda 

yetkin olduğunu göstermek adına bazı insanların bu tür kavramları Türkçe sözcükler yerine 

kullanma eğilimi taşıdıklarını görüyoruz. Ben buna taraftar olan biri değilim. Fanatizm 

anlamında bir şeyden söz etmiyorum, ama dolayısıyla bu kavramlar yerine Türkçesi varsa 

kullanabiliriz.” (Erkek, 6) 

“Örneğin ‘akademik ayrıcalık’ diye biz bunu çevirmeye çalıştık şöyle ki ‘academic 

entitlement’ diye geçiyor. Şimdi bunun direkt sözlük anlamına baktığınız zaman bu ‘hak’, 

‘imtiyaz’ olarak geçiyor ama gerçekten biz ‘hak’, ‘imtiyaz’ diye Türkçeleştirseydik kelimenin 

kavramın tam anlamını veremeyecektik. Dolasıyla biz mesela psikolojide nasıl kullanmış 

programlamada nasıl kullanılmış acaba kullanılmış mı diye de bir araştırma sürecine de girdik. 

Sonra bu kavramın altındaki teorik açıklamaları okuduk. Acaba nedir çünkü hani bu şöyle nasıl 

diyeyim siyaset biliminde ‘imtiyaza’ karşılık gelen bir şey de var aslında şu anda aklıma 

gelmiyor kavram olarak ama tam böyle bir aile bir zümreye ayrıcalık tanıma anlamına gelen bir 

şey Türkçesi aklıma gelmiyor. Bizde böyle bir şey olamaz, akademide böyle bir şey olamaz 

dolayısıyla farklı disiplinlerin nasıl kullandığını, teorik altyapısını maddelere bakarak da bunun 

tam bir ayrıcalık bekleme olduğunu gördük. Öyle bir süreçle Türkçeleştirdik ve bunun uygun 

bir Türkçeleştirme olup olmadığını birkaç akademisyen meslektaşımıza sorarak da nihai 

noktaya koyduk.” (Kadın, 1) 

“Türkçe biraz dar kapsamlı kalıyor. İngilizce mesela ‘change’ Türkçede tek karşılığı var 

‘değişim’. Ama İngilizce’de ‘değişim türü’ değişiyor. Mesela ‘alteration’, ‘modification’, 

‘transformation’, ‘experimentation’, ‘development’  görebildiğiniz gibi değişim kapsamında 

ölçeğine bağlı olarak adamlar bir sürü şey konuşuyor. Bizde sadece bir tane var. Bunun önüne 

ya da arkasına şey koymanız gerekiyor ki tamlamalı bir kullanım yapmanız gerekiyor. Büyük 

bir dert yani büyük bir dert aylarca tartıştığımız oluyor… (Erkek, 3) 

“Hatta bazı kavramlar çok yerleşmiş başka şey olmuyor. Mesela ‘operasyonel’ diyorsun 

onu ‘işlevsel’ diyoruz ‘işevuruk’ diyoruz. Ama bazı kavramlar biraz fazla, bilmiyorum, deyim 

uygun mu, Türkçeye çok uygun gelmiyor; ‘Operasyonel’ olarak kullanmak daha uygun…” 

(Erkek, 5) 

Öğretim üyeleri, yabancı alanyazından bir kavramın çevirilmesi (transferi) sürecinde 

kavramın Türkçe karşılığının doğru belirlenmesi gerektiğini, bunun kavramın anlaşılırlığı ve 

kullanılabilirliği açısından da önem taşıdığını bu nedenle uzun bir çaba sonucunda kavramın 

Türkçe karşılığının titizlikle belirlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadırlar. Bu görüşlerin yanı 

sıra bazı kavramların (operasyonel vb) yabancı dilden çevrilmiş Türkçe karşılıklarının 

kullanımının kavramın anlaşılırlığını bozmadığı görüşü de bulunmaktadır.  

Eğitim Yönetimi Alanında Tüketilen ve Moda Olan Kavramlar 
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Çalışma grubunda yer alan öğretim üyeleri eğitim yönetimi alanında yer alan moda 

kavramlar için ‘liderlik türleri’, ‘örgütsel bağlılık’, ‘örgütsel güven’, ‘dönüşümcü liderlik’, 

‘vizyoner liderlik’, ‘kültürel liderlik’, ‘motivasyon’, ‘sosyal adalet liderliği’, ‘sürdürülebilir 

liderlik’, ‘lider kavramı’, ‘yerelleşme’, ‘göçmen’, ‘stres’, ‘iş doyumu’, ‘yapılandırılmış 

eğitim/öğretim’, ‘örgüt kültürü’, ‘örgüt iklimi’ kavramlarını örnek olarak vermişlerdir. Görüşme 

yapılan öğretim üyelerinden ikisinin moda kavramlara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

”Bir akım halinde mesela ben şeye bakmıştım, başarılı okul ilişkileri ile ilgili çalışma 

yapmıştım yurt dışında kitap ürünü yazıyordum. Baktım mesela aynı dönemde dönüşümcü 

liderlik çalışmışlar. O dönemde iki üç yıl ‘dönüşümcü liderlik’, ‘vizyoner liderlik’, ‘kültürel 

liderlik’ hani şey moda gibi şey haline geliyor. Bu da dediğim gibi sorunun çözümü değil unvan 

almak için kullandığımız bir şey olduğu için sadece kavrama aşinalık açısından olumlu bir tarafı 

var onun dışında sistemin sorunu çözmeye yönelik bir etkisi olmuyor ne yazık ki.” (Kadın, 3) 

“Bakıyoruz bir ara ‘performans’, herkes o alana şey yaptı. Yani ben kronolojik olarak alana 

baktığımda şöyle oldu: Bütün tezlerimiz liderlik üzerine oldu. Mesela Hacettepe’de eski 70’li 

yıllardaki tezlere baktığımız zaman ‘liselerde liderlik’, ‘ticaret meslek liselerinde liderlik’, ‘kız 

meslek liselerinde liderlik’ gibi altı yedi tane benim rastladığım var.” (Erkek, 4) 

Moda olan kavramların yanı sıra günümüzde güncelliğini yitirmiş kavramlar da öğretim 

üyelerine sorulmuştur. Öğretim üyelerinden üçü bu konuda örnekler belirtmiştir. Görüş belirten 

öğretim üyeleri ise, ‘toplam kalite’, ‘yetki’, ‘sorumluluk’, ‘yatay örgütleme’, ‘hiyerarşik 

örgütleme’, ‘komite tipi örgütleme’, ‘işgören’, ‘zorbalık’, ‘liderlik’, ‘klinik denetim’, ‘etkili 

okul’ (bağlamı dönüştü), ‘bürokrasi kuramı’ gibi kavramların tükendiğini belirtmiştir. Konuya 

ilişkin iki öğretim üyesinin görüşü şu şekildedir:  

“Tabi yani çok fazla. Mesela ‘zorbalık’ 2000’li yıllarda çıktığında daha çoktu. Mesela 

‘liderlik programları’ demin de söyledim işte şimdi fazla çalışılmıyor liderlik. Daha yeni 

kuramlar çalışılıyor. Mesela işte yine bizim alanımızda ilgili ‘denetim yaklaşımları’, ‘öğretimsel 

denetim’ farklılaştırıldı, ‘klinik denetim’ de bir ara yaygındı ama şimdi bunun üzerine 

çalışılmıyor.” (Erkek, 6)  

“Mesela biz doksanlı yıllarda ‘toplam kaliteden’ bahsederken bugün ‘toplam kaliteden’ 

bahsetmiyoruz. Mesela ‘yetki’ en çok kaybolmuş kavramlardan. ‘Sorumluluk’ mesela en çok 

kaybolmuş kavramlardan ya da ‘tüketilmiş’ diyeyim. Mesela ‘yönetim’ dediğinizde mutlaka bir 

‘yetki’ ve ‘sorumluluk’ kelimelerinin o başlık altında yer alıyor olması gerekiyor. Yani aklıma 

gelenler diyeyim hani ‘örgütleme tipleri’ mesela ‘yatay örgütleme’, ‘hiyerarşik örgütleme’, 

‘komite tipi örgütleme’ aklıma gelebilecek şeylerden bunlar yok. Örneğin ‘yetki dağılımı’ 

dediğimiz şey yok örneğin en çok biz bunları duyduk. Ama ‘işgören’ bugün ‘işgören’ değil 

‘insan kaynakları’ diyoruz.” (Kadın, 1) 

Öğretim üyeleri başta “liderlik türleri” olmak üzere “örgütsel bağlılık”, “örgütsel güven”, 

“dönüşümcü liderlik”, “vizyoner liderlik”, “kültürel liderlik”, “motivasyon”, “sosyal adalet 

liderliği”, “sürdürülebilir liderlik”, “lider kavramı”, “yerelleşme”, “göçmen”, “stres”, iş 

doyumu”, “yapılandırılmış eğitim/öğretim”, “örgüt kültürü”, “örgüt iklimi” gibi birçok 

kavramın moda olduğunu, bunların da toplam “kalite”, “yetki”, “sorumluluk”, “yatay 

örgütleme”, “hiyerarşik örgütleme”, “komite tipi örgütleme”, “işgören”, “zorbalık”, “liderlik”, 

“klinik denetim”, “etkili okul”, “bürokrasi kuramı” kavramları gibi zaman içerisinde farklı 

nedenlerden dolayı değişeceğini belirtmektedir.  

Kavramların Moda Olmalarının ve Tüketilmelerinin Nedenleri 

Araştırmaya katılan öğretim üyelerine göre kavramların moda olmasının ve tüketilmesinin 

nedenleri arasında siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimler etkili olmaktadır. İçinde yaşanılan 

toplumdaki değişimlerin etkisi ile birlikte kullanılan kavramlar moda olmakta ya da güncelliğini 

yitirerek tüketilmektedir. Konu ile ilgili iki öğretim üyesinin görüşü şu şekildedir:  

“Aslında kavramlara biraz dönemsel de bakmak gerekiyor. Hatta içinde bulunduğumuz 

siyasal, ekonomik koşullarla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendimiz üretmek yerine daha 

çok yurtdışı literatüre bağımlı olmak mesela bu kavramların moda olmasını sağlıyor. Şimdi 
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siyasal ekonomik konjonktürü dediğim de örneğin bu neoliberal dönemle işte klasik iktisat 

döneminin kavramları birbirinden ayrı. Örneğin 1990’lı yıllarda en çok karşımıza çıkan 

kavramlardan birisi ‘toplam kalite’ bir yönetim terimi olarak bakıyoruz çünkü dönemde işte 

sanayide kullanılan bir kavram. Ne yapıyoruz hemen bunu işte insanla ilişkili bir alan olan 

eğitim bilimlerine de adapte etmeye çalışıyoruz…” (Kadın 1) 

“Değişim kaçınılmaz ben bunu işin doğallığında görüyorum. Bunu yadırgamıyorum. 

Değişim olmadan mümkün değil. O dönem o sorun vardı, o kavramlar günceldi, ancak o tür bir 

sorun ortadan kalktığında o kavramların da güncelliğini yitirmesi söz konusu olmaktadır.” (K6, 

Erkek) 

Öğretim üyeleri kavramların moda olmasında ya da güncelliğini yitirerek tüketilmesinde 

içinde bulunulan toplumun kavrama yüklediği anlam ve o dönemde içinde bulunulan siyasal, 

ekonomik ve toplumsal koşullara vurgu yapmışlardır.  

Ekonomi Politikalarının Eğitim Yönetimi Alanına Etkisi 

Çalışma grubunda yer alan öğretim üyelerine “Ekonomide uygulanan –yaşadığımız 

dönemde uygulanan neoliberal kapitalist ekonomik- politikaların eğitim yönetimi bilim alanına 

etkisi olabilir mi?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretim üyelerinin tümü ekonomi politikalarının 

eğitim yönetimi bilim alanına etkisi olduğunu düşünmektedir. Konuyla ilgili iki öğretim üyesi 

şu şekilde görüş belirtmişlerdir: 

“Sadece işletme alanından değil ki mesela. Çokça bir kesim daha bir eleştirel bakan eğitim 

sorunlarını neoliberal politikalar işte bu 80’den sonra kimi etkilememiştir ki? Yeni kamu 

yönetim anlayışı ‘küreselleşme’, ‘liberal politikalar’ bunların yaklaşımları hani bu bir şeydir 

ama etkilenmemek kaçınılmaz.  Bu şeydir eleştirel düşünceye bakıp da sizin Franfurt okulundan 

etkilenmemeniz düşünülemez.” (Erkek, 5) 

“Tabi zaten biz bir kamu yönetimi alanıyız ama bir işletme yönetiminin çalıştığı konuları 

çalışıyoruz. Ama tabi neoliberalizm ile eğitim kurumları bir işletmeye dönüştüğü için artık bu 

kavramlar eskisi kadar ne yapmıyor aksamıyor. Daha önce o diyor ‘müşteri memnuniyeti’ biz 

diyoruz ‘veli memnuniyeti’ ‘öğrenci memnuniyeti’ yani bu disiplinler arası kavram 

kesişmelerinin biraz kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum…” (Kadın, 2) 

Öğretim üyeleri ekonomi politikalarının çalışılan konuları etkilediğini dolayısıyla 

kullanılan kavramlarda içinde bulunulan toplumun ekonomi politikalarının etkisinin olduğunu 

belirtmektedirler. Bu durum toplumun eğitime bakışı ve yüklediği anlam ile ilişkili olduğundan, 

içinde bulunulan ekonomi politikalarının eğitim yönetimi alanına olan etkisini ortaya 

koymaktadır. Özellikle neoliberal kapitalist ekonomi, eğitim yönetimi kavramlarını da 

etkilemekte; ekonomide olduğu gibi çok sayıda kavramın üretilmesine, bunların hemen moda 

olmasına, ancak bir süre sonra da tüketilip eskimesine neden olduğu gözleniyor.  

 

 

Kavram Üretimi ve Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar  

Öğretim üyelerine kavramların üretimi ve kullanımda sorunlar ile karşılaşılıp 

karşılaşılmadığı, karşılaşılıyor ise ne tür sorunlar ile karşılaşıldığı sorulmuştur. Öğretim üyeleri, 

kavramın kültürde karşılığının olmaması, kavram üretiminin hızlı gelişmesi, kavramın anlamı 

yansıtmaması, ortak dilin oluşturulamaması gibi noktalarda sorunlar ile karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Konuya ilişkin iki öğretim üyesinin görüşü şu şekildedir; 

“Şimdi şunu söyleyeyim aynı kavramın örneğin İngilizcedeki bir kavramın Türkiye’de 

farklı yazarlarda farklı şekilde isimleştirildiğini çok kez görüyorum. Bunların tercümesi 

konusundaki farklılıklar var. Alanda yeni araştırmacıları zorlayan bir süreç olduğunu 

düşünüyorum. Bir de tam kültürel adaptasyon yapılmadığını da düşündüğüm şeyler oluyor. 

Anlam tam oturmuyor, oturmadığı zaman da kavram yanılgıları, kargaşaları ortaya çıktığını 
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düşünüyorum. Bunları tam oturmadan günlük dilde kullanıma sokuyoruz, öğrencilere de 

aktarıyoruz ve yanlış bir şekilde kavramlar ortada dolaşıyormuş gibi geliyor.”  (Erkek, 2) 

“…mesela hatırlarım yılmazlık ‘resilience’ hani oturmadı. Önce esnekliğe çevrildi. Şimdi 

kavramı yaşamadığımız zaman sorun bu bir. İkincisi sırf belli bir bakış açısı ile geliştirmeye 

kalktığınız zaman kavramın tam karşılığını bulamıyorsunuz. Yani mesela rehberlik ve 

psikolojik danışmanlar çevirdi diye biliyorum tam şey olmadı yani karşılığı bulunamadı. Taa ki 

kavram ile ilgili uzun tartışmalar yapıldıktan sonra işte yavaş yavaş ‘yılmazlık’ oturdu, yavaş 

yavaş benimsendi, tam karşılığı bulundu. Dolayısıyla ‘yılmazlık’ deneyiminden ‘resilience’ 

deneyiminden yola çıkarsak yani şimdi bir an önce kavramın acelece çevrilmemesi lazım. 

(Erkek, 3) 

Eğitim yönetimi alanında çalışan öğretim üyeleri kavram üretimi ve kullanımında alanda 

sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Araştırmaya katılan öğretim üyelerine göre kavramın 

kendi kültürümüzde karşılığının olmaması, kavram üretiminin hızlı gelişmesi, çevirilen 

kavramın anlamı yansıtmaması, ortak dilin oluşturulamaması, kavramın acele kullanımı gibi 

birçok durum kavram kullanımı sürecinde sorun oluşturmaktadır.  

Kavram Üretim ve Kullanım Süreçlerinin İdealde Nasıl Olması Gerektiği 

Öğretim üyelerine “Sizce bir bilim alanında kavramların kullanımına ilişkin süreçler nasıl 

yapılandırılmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretim üyeleri bu soruya tartışmalardan sonra 

kavramların üretilmesi ve kullanımı, başlangıçta kavramın yabancı dilden transfer edildiyse 

parantez içinde anlamının sunulması, kavramların kullanımına ilişkin komisyonların kurulması 

gibi önerilerde bulunmuşlardır. Dört öğretim üyesinin bu soruya verdiği yanıtlar şu şekildedir:  

“Elbette ki bunun eğitim yönetimi kongresi var. Bu kongrede yeni kavramlar nelerdir 

orada bir tartışılması gerekiyor. Mümkünse, doğru bilip yanlış yaptıklarımız ya da 

yanlış çevirdiğimiz kavramların gözden geçirilmesi gerekiyor. Gençlerinde 

cesaretlendirilmesi gerekiyor, kongrelerde kavrama dair bir yanlışın düzeltilmesi 

gerekiyor. Mesela YÖK, ilgili fakülte ya da anabilim dalı katı olabilir bu düzeltmelerin 

konuşulması için…” (Erkek, 6) 

“Yeni bir şey söyleyebilmek için var olanları çok iyi tanımlamamız gerekiyor, 

bilmemiz gerekiyor onu demek istiyorum. Onu bilmediğimiz zaman yeni üreteceğimiz 

bir kavram Amerika’nın yeniden keşfi gibi olabilir o tür risklerde var. Bir de tabi 

sosyal gerçeklik bir yalın varlık olarak karşımızda duruyor ama o bizim kendi zihinsel 

aktivitelerimizle biz o sosyal gerçekliği birimlere ayırıyoruz, sınıflandırıyoruz, 

etiketlendiriyoruz. Burada yine araştırmacının derinliği önemliymiş gibi geliyor.” 

(Erkek, 2) 

“Bu konjonktürel bir şey. Dünyadaki neoliberal politikalar atomize olmanızı, sizin 

söyleminizi başkasına gerek kalmadan sizi bireyselleştirerek, yalıtarak, tekilleştirerek 

bir alana hapsediyor. Biz bu durumu akademinin yani üniversitenin aşması adına yeni 

bir formül değil ama eski kullanımlarından yararlanarak daha çok diyalog, daha çok 

ortak çalışma, birlikte konferans, sempozyum, bilimsel etkinlik bağlamında da bunları 

yapabilmeliyiz.” (Erkek, 1) 

“Yani Türk Dil Kurumunun mensupları, akademinin mensupları, uygulamacılar bir araya 

gelip güzel şey yapılabilir neden olmasın. Biliyorum ben TÜBİTAK’taki arkadaşlarımın böyle 

çalışmaları vardı.” (Erkek, 5) 

Öğretim üyeleri kavram üretim sürecinin idealde alanda çalışan kişilerin daha fazla 

tartışmalarının sonucunda gerçekleşmesi, derinlemesine çalışmaların ardından üretilmesi, 

kavramın kullanımına ilişkin eğitim yönetimi alanındaki bilimsel etkinliklerde (kongre, 

konferans, çalıştay vb) tartışılarak ortak dilin oluşturulması ve bazı kurumların (Türk Dil 

Kurumu gibi) bunu destekleyici çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. 

Beycioğlu ve Dönmez (2006) de eğitim yönetimi alanında Türkiye’de yeterince kuramsal 

kaynak bulunmaması ve akademisyenler arası kopukluk sorununa ilişkin eğitim yönetimi 
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araştırmacı ve uygulamacılarının bir araya gelebilecekleri etkin bir örgütlenmeye gidilebileceği 

önerisinde bulunmuşlardır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bir bilim alanının ortak dilinin (jargonunun), o alanda çalışan kişilerin bilgi üretimi 

açısından önemi büyüktür. Bu nedenle o ortak dile yapılacak olan kavramsal katkılar önem 

taşımaktadır. Bu araştırmada eğitim yönetimi alanında çalışan öğretim üyeleriyle eğitim 

yönetimi kavramları ve kavram üretim süreçlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde 

edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde eğitim yönetimi 

alanında kullanılan kavramların farklı bilim alanlarında kullanılan kavramlardan (psikoloji, 

kamu yönetimi, işletme vb) yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulamalı bir sosyal bilim olan 

yönetim, özellikle sosyal bilimlerden geniş ölçüde yararlanmıştır (Bursalıoğlu, 2003). Farklı 

disiplinlerin yanı sıra eğitim yönetimi alanında yabancı alanyazında kullanılan kavramların 

Türkçe’ye çevrilerek alana kavram kazandırıldığı ya da eğitim yönetimi bilim insanlarının 

özgün kavramlar üreterek alana katkı sağladığı görülmektedir. Eğitim yönetimi alanında 

kavramlara ilişkin yabancı alanyazındaki kavramların kültürümüzde karşılığının olmaması, 

kavram üretiminin hızlı gelişmesi, kavramın anlamı yansıtmaması, ortak dilin 

oluşturulamaması, kavramın acele kullanımı, kavramın Türkçe’ye doğru çevirilmemesi gibi 

sorunlar görülmektedir.  Toplumdaki gerek siyasal gerek toplumsal gerekse ekonomik 

değişmelerden dolayı kavramlar moda olabilmekte ya da tüketilebilmektedir. Özellikle 

ekonomide uygulanan neoliberal kapitalist politikaların ekonomide olduğu gibi yeni bir malın 

üretilerek insanlara “gereksinimleri” olarak sunulması, onun moda edilmesi, tüketicilerin de bu 

malı tüketmesi (bazılarını yok etmesi) döngüsü gibi, eğitim yönetiminde de neoliberal 

politikaların etkisiyle kavramlar moda olmakta, kullanılmakta ve tüketilmektedir. Ekonomideki 

durum eğitim yönetimi bilim dalı için de aynı biçimde gerçekleşmekte, “problem durumları”nın 

değişimi ile birlikte yeni kavramlar alana girmekte, kullanılmakta, moda olmakta, bazı 

kavramlar tüketilmekte, güncelliğini yitirmekte, hatta yok olmaktadır.  

Bilim insanlarının dil ve kavram kullanımı konusunda duyarlı olmaları hem mesleki, hem 

de yurttaşlık görevidir; ister kendi dilleri ister başka dillerde yaptıkları yayınlarda kavramları 

doğru ve yerinde kullanmaları gereklidir. Başka araştırmacıların bu yayınlardan yararlanmaları, 

o kavramları olduğu gibi kullanmaya başlamaları da bunun önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Bunun için ister bir kavramı ilk kez kendileri üretmiş olsun, ister yabancı dilden çevirmiş 

olsunlar kavramların (terimlerin) doğru ve yerinde kullanımı önemlidir. Özellikle ulusal 

sınırlardan geçerken bir kavramın Türkçe karşılığının konulması, eğitim yönetimi bilim dalının 

geleceği açısından da önemlidir. Aksi durumda eğitim yönetimi, yabancı sözcüklerin 

kuşatmasına uğrayabilir. Eğitim yönetimi alanında bazı yabancı dildeki kavramlara 

(performans, stres, koordinasyon, personel, planlama gibi) uygun Türkçe sözcük olmadığı ya da 

uygun karşılık bulunamadığı, dayanaksız bir görüştür. Atatürk’ün 1937 yılında ölüm döşeğinde 

yazmış olduğu Geometri kitabının amacı, matematikle ilgili bir kitap yazmak değil, 

matematikteki yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bularak aynı dili konuşan, aynı dili 

kullanan, birbirini anlayabilen, iletişim sağlayabilen bir ulus yaratmak düşüncesidir. Eğitim 

yönetimi bilim dalında da meslektaşların aynı dili kullanabilmeleri, bilim dalının geleceği 

açısından yaşamsal önemdedir.  

Bu bağlamda sorunların giderilmesi için eğitim yönetimi alanında görev yapan bilim 

insanlarının kendi çalışma alanlarında gerek yeni bir kavramı ilk kez kullandıklarında, gerek 

yabancı dilden çevirdiklerinde duyarlı olmaları, Türkçe karşılıklarını kullanmaları onların 

sorumlulukları arasındadır. Ayrıca eğitim yönetimi alanında çalışan bilim insanlarının alanın 

kavramlarının kullanımına ilişkin tartışmalar yürütmeleri, eğitim yönetimi alanındaki bilimsel 

etkinliklerde (kongre, konferans, çalıştay vb) kavramın kullanımına ilişkin tartışmalar 

yapmaları, ortak dilin oluşturulması açısından gereklidir. Kuşkusuz bazı kuruluşların (Türk Dil 

Kurumu, Dil Derneği gibi) konuyu destekleyici çalışmalar yapması için dikkatlerinin çekilmesi, 

kavram üretim ve kullanım sürecinde dil uzmanlarının da görüşlerinin alınması konuyla ilgili 

yaşanan sorunların çözümü için önerilebilir.  
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PISA Sınavında Başarılı Olan Bazı Ülkelerin Eğitim 

Sistemlerinin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırması 

Esef Hakan TOYTOK113 

 

 

Öz 

 Eğitim sisteminde belli bir standartın yakalanması oldukça önemlidir. Bu anlamda 

ülkeler eğitim sistemlerinin etkililiğini belirlemek ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapabilmek 

için uluslararası ölçekte sınavlara katılmaktadır. Bu sınavlardan en yaygın olanı Avrupa 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Eğitim 

Değerlendirme Sınavı (PISA) dır. Türkiye bu uluslararası sınava 2003 yılından beri 

katılmaktadır. Ancak Türkiye hiç bir sınavda başarı elde edememiştir. Bu anlamda araştırmanın 

amacı Türkiye ile eğitim açısından başarıyı yakalamış Singapur, Finlandiya ve Estonya gibi 

ülkeleri karşılaştırmaktır. Karşılaştırma ekonomi, nüfus, eğitim sistemi gibi parametrelerde 

yapılmıştır. Araştırma desenini nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

oluşturmaktadır. Araştırma verilerini Uluslararası Eğitim Değerlendirme Sınavı (PISA) 

raporları ve bilimsel araştırmalar oluşturmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

göre, Türk eğitim sisteminde öğretmen niteliğinin arttırılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca 

doğu ve batı arasında eğitim eşitsizliğinin giderilmesi ve toplumun eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitimde başarıyı yakalamış ülkelerin aynı zamanda gelişmiş 

ekonomilere de sahip oldukları ifade edilmiştir. Bu bağlamda toplumların yükselişinde eğitim 

önemli bir dynamo olarak görülebilir.  

Anahtar Kelimeler: PISA , karşılaştırma, eğitim sitemi, öğretmen yetiştirme. 

 

Abstract 

 The education system in to achieve a certain standard it is very important. In this sense, 

countries participate in international examinations in order to determine the effectiveness of 

education systems and to make comparisons with other countries. The most common of these 

exams is the Program for International Student Assessment (PISA) conducted by the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Turkey has participated in 

this international exam the Since 2003. However, Turkey has been able to achieve success in 

any exam. The purpose of this research, The countries that have been successful in education is 

to compare Singapore Finland and Estonia with Turkey. The comparison was made with 

parameters such as economy, population and education system. The research design is been case 

study one of the qualitative research methods. This research data were formed by Program for 

International Student Assessment (PISA) reports and from scientific researches. According to 

the findings of the research, it is stated that the quality of teachers should be increased in the 

Turkish education system. In addition, education inequality between the east and west should 

be overcome and the education level of the society should be increased. Successful countries in 

education have been also developed in economie same time. 

Keywords: PISA, comparison, education system, teacher training. 
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Eğitim-öğretim süreci dinamik bir süreç olup sürekli bir değişim, gelişim ve dönüşüm 

içerisindedir. Eğitim sistemi içerisinde Okullar, öğretmenler ve sistemin diğer öğeleri bir bütün 

olarak bu amaçla işlevsellik göstermektedir. Bu süreci etkin yönetebilen ülkelerin eğitim 

sistemlerinin daha başarılı olduğu görülmektedir. Ancak eğitim çıktılarının ülkeler bazında 

karşılaştırılmasının yapılarak mevcut konumun belirlenmesi ve değerlendirilmesi de 

gerekmektedir. Değişen ve gelişen dünyamızda gençlerimizi daha iyi tanıyabilmek, öğrenmeye 

ilişkin arzularını daha iyi anlayabilmek, eğitim-öğretim sürecindeki performanslarını daha üst 

düzeye çıkarabilmek ve öğrenme ortamlarını onlara uygun hale getirebilmek için Avrupa 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Eğitim 

Değerlendirme Sınavı (PISA) yapılmaktadır. Bu sınav ülkelerin eğitim niteliğinin ölçülmesinde, 

eğitimde vizyon ve program geliştirme çalışmalarının belirlenmesinde, planlanmasında önemli 

etkiler yaratmaktadır (Aydın, Sarıer & Uysal, 2012). 

2013 yılından beri her üç yılda bir olmak üzere çeşitli ülkelerin katılımı ile gerçekleşen bu 

sınava 15 yaşındaki çocuklar fen (sicience), matematik (mathematics) ve okuma (reading) 

becerileri olmak üzere üç alandan gelen soruları cevaplamakta ve problem çözme becerilerini 

ortaya koymaktadırlar. Bu anlamda PISA sınavının genel amacı öğrencilerin okulda 

öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında nasıl kullanabildiklerini ölçmektir. Bu 

sayede öğrencilerin gördükleri eğitim-öğretim sürecinin işlevselliğini belirlenmekte, öğrenciler 

için daha iyi öğrenme-öğretme ortamlarının geliştirilmesi sağlamaktır. Her alan için 600 tam 

puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.  

2003 yılından günümüze kadar altı defa uygulanan PISA sınavına; 2003 yılında 41ülke, 

2006’da 57 ülke, 2009’da 65 ülke, 2012’de 65 ülke ve 2015’tekine ise 70 ülke katılmıştır. 2018 

yılında son yapılan PISA sınavına ilişkin rapor yayımlanmadığı için bu sınav hakkında her hangi 

bir somut bilgiye ulaşılamamıştır. Türkiye 2003’ten beri PISA sınavlarına katılan bir ülke olup, 

tüm açıklanan sınav sonuçlarında OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu araştırmanın amacı 

PISA sınavlarında başarıyı yakalamış Singapur, Estonya ve Finlandiya gibi ülkelerin eğitim 

sistemlerini Türk eğitim sistemi ile; 

1. Tarihi, Siyasi ve coğrafik yapısı, nüfusu, ekonomisini, 

2. Eğitim sisteminin yapılanmasını (Basamakları, zorunlu eğitim, okul türleri, ders işleniş 

biçimi) 

3. Eğitim yönetimi ve denetimini, 

4. Öğretmen yetiştirme ve atama politikasını karşılaştırmaktır. 

 

Yöntem 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study), durum çalışması 

türlerinden de eğitimsel durum çalışması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırma verilerini PISA 

sınavı sonuç raporları, bu konu hakkında yazılan literatür ve bilimsel araştırmalar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle verilerin analizinde doküman analizi prosedürü uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon) ve 

Estonya (1,3 milyon) nüfus sayılarını toplamı, Türkiye (80 milyon) nüfusunun yaklaşık % 15’i 

yapmaktadır. Sadece İstanbul’un (15 milyon) nüfusunun bu üç ülkenin toplamından fazla 

olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin yüz ölçümleri incelendiğinde Singapur’un 721.5 km², 

Finlandiya’nın 338.424 km²,  Estonya’nın 45.227 km² ve Türkiye’nin ise 783.562 km² olduğu, 

üç ülkenin toplam nüfusunu Türkiye’nin yaklaşık %50’si kadar olduğu görülmüştür. Coğrafik 

konum olarak bakıldığında gerek yaşam alanları ve su gerekse dört ikliminde yaşanabilmesi 

açısından en uygun ülkenin Türkiye olduğu bilinmektedir. Ekonomi ve ticaret olarak ele 

aldığımızda kişi başına düşen milli gelir incelemesi yapıldığında Singapur’da 56.522 $, 

Estonya’da 30.850 $ ve Finlandiya’da 45.721 $ olduğu görülürken, maalesef Türkiye’de bu 

durumun 10.000 $’ın altında olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu ülkelerin ticari 
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faaliyetlerinin de her geçen gün yükselen bir yapıda olması, eğitim başarısı ile ülke ekonomisi 

ve kazancı arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından oldukça manidardır.  

Tüm ülkelerde okul öncesi eğitim kademelerinin Türkiye’de olduğu gibi zorunlu eğitim 

kapsamı dışında olduğu, ancak okulöncesi okullaşma oranlarının bu ülkelerde oldukça yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Singapur, Estonya ve Finlandiya da okul öncesi eğitime kayıt oranı 

%90’ların üzerinde olduğu görülürken, Türkiye de son 10 yıldaki hamlelere rağmen ancak 

%40’ların üzerine getirilmiştir. Ancak 3 ve 4 yaş arasındaki okulöncesi eğitim oranları 

%20’lerin altındadır.   

Zorunlu eğitim kapsamının Türkiye’de 4+4+4 sisteminde 12 yıl, Singapur, Estonya ve 

Finlandiya’da ise 9 yıl olduğu bulgulanmıştır. Bu ülkeler içerisinde ders saat yoğunluğunun en 

yüksek olduğu ülkenin Singapur ve Türkiye, en düşük olduğu ülkenin ise Finlandiya olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda eğitim-öğretim sürecindeki ders saatlerinin çok ya da az olması ile 

uluslararası düzeyde akademik başarı arasında ilişkinin olmadığı anlaşılmaktadır.  

Bu ülkelerin öğretmen atama politikaları incelendiğinde Türkiye’den farklı olarak 

öğretmenini çok iyi yetiştirme ve seçme stratejilerinin olduğu, öğretmen olmanın bu ülkelerde 

oldukça zor ve prestijli bir meslek kolu olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin özellikle 

uluslararasılaşmaları ve gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışındaki meslektaşları ile fikir 

alışverişi içerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Okullarda hangi kademede öğretmenlik 

yaparsa yapsın tüm öğretmenlerin bu başarılı ülkelerde yoğun ve eğitici seminerlere katıldıkları 

ve sürekli yenilikleri takip ettikleri görülmüştür.  

2003’ten günümüze PISA sonuçları incelendiğinde Türkiye ve Finlandiya’nın 2003’ten 

(başlangıç), Estonya’nın 2012 yılından ve Singapur’un da 2015 yılından beri bu sınava dahil 

olduğu görülmüştür. Sınav sonuçları açısından incelendiğinde Türkiye hariç diğer tüm ülkelerin 

ilk beş içerisinde olduğu, hatta bazı sınavlarda birinci olmuşlardır. Türkiye 2003 yılından beri 

dahil olduğu tüm PISA’da OECD standartlarının altında skorlar almıştır. 2015 yılına ait PISA 

sonuçları Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. 2015 PSA sonuçlarının karşılaştırılması (OECD PISA AFP, 2017) 
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PISA sonuçlarına göre başarılı olarak kabul edilen ve bir çok araştırmaya konu olmuş 

Finlandiya, Singapur ve Estonya’nın tamamında Adem-i Merkeziyetçi yapıda bir yönetim 

sisteminin olduğu, denetimin çoğunlukla yerel yönetimce ya da uzmanlardan hizmet alımı 

şeklinde düzenli yapıldığı, her okulun kendine göre bir finans yönetim sisteminin olduğu 

görülmüştür. Ayrıca tüm bu başarılı ülkelerde derslerin öğrenci aktifliğine dayalı, uygulamalı, 

yaşam ve problem temelli yapılarda işlendiği, özellikle Singapur’da öğrenme-öğretme sürecinde 

teknolojiden üst düzeyde yararlanıldığı tespit edilmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda Türk Eğitim Sisteminin OECD ülkelerinin oldukça gerisinde olduğu, 

Türkiyede eğitim sorunsalının uzun yıllardan beri cevaplanamamış adeta kanayan bir yara 

olduğu bir kez daha görülmüştür. Arzu edilen başarının elde edilememesinde Singapur, 

Finlandiya ve Estonya gibi ülkeler incelendiğinde birçok parametrenin etken olduğu tespit 

edilmiştir. Bunlardan birincisi Türkiye’deki öğrencilerin, çoğunlukla ezbere dayalı formüllerin 

kullanmada, yapılandırılmış problemleri çözmede, not tutmada, ezber yapmada, yakınsak ilişki 

ve yorumlar yapabilme becerisinde iyi oldukları için, eğitim sisteminin temel hedeflerinden olan 

eleştirel-yaratıcı-yansıtıcı düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler 

yetiştirememektedir (Aydın, Sarıer & Uysal, 2012; Aydın, Sarıer & Uysal, 2014). Eğitim 

hedeflerimizde ve programımızda olmasında rağmen bu becerileri öğrencilerimizin 

kazanamamasının temel nedenlerinden biri öğretmen niteliğimizdir. Bu çerçevede Birgin ve 

Baki’nin (2009) yaptığı araştırmada, öğretmenlerin daha çok geleneksel ve objektif 

değerlendirmeye dönük olan konuların öğretiminde yetkin olduklarını, modern ve bütünsel 

değerlendirme yöntemlerinden olan öz ve akran değerlendirmesinde, proje ve araştırma-

inceleme yaptırma yeterli donanıma sahip olmadıklarını vurgulamıştır. Bu nedenle öğretmen 

yeterliliğinin ve niteliğinin arttırılması için öncelikle öğretmen seçme, eğitme ve atama 

politikalarının Türkiye’de yeniden revize edilmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’deki mevcut 

öğretmen yetiştirme ve atama sistemi OECD standartlarında eğitim ortamlarının ve süreçlerinin 

oluşturulmasına hitap etmediği 2003’ten beri yapılan PISA sınav sonuçlarında da 

görülmektedir. Ayrıca Ottekin Demirbolat’a (2006) göre Türkiye’deki öğretmen yetiştirme 

programlarının öğretmen adaylarını istenilen düzeyde mesleğe yönelik olarak etkin hale 

getirmede başarılı olmadıklarına işaret ederek, bir an önce Türkiye’deki öğretmen eğitimi 

programlarının bu standartlara uygun olarak yapılandırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bir diğer parametrenin de okulların standartlaştırılamamasıdır. Bilindiği üzere öğrenme 

ortamlarının öğrenme üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öğrencilerde kalıcı izli davranış 

değişikliği sağlamada öğrenme ortamının çoklu hale getirilerek birden fazla öğrenme alanlarına 

hitap etmesini sağlayacak yapıya kavuşturulması oldukça önemlidir (Çelen, Çelik & Seferoğlu, 

2011). Türkiye’nin maalesef doğusu ve batısı arasında eğitim uygulamaları ve çıktıları açısından 

derin farklılıklar vardır. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin batıya göre gösterdiği Sosyo-ekonomik 

farklılıklar, demografik değişkenler, öğrenci devam-devamsızlığı, illegal siyasi hareketlilik 

öğrencilerin performansları üzerinde olumsuzluk yaratmakta, bu durumda batı ve doğu 

arasındaki okullarda bbireye eşit imkanlar sunamamaktadır (Sarier, 2010).  Ayrıca bu olumsuz 

durum her geçen yıl azalması gerekirken daha da artan bir yapısal süreç göstermektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 

yayınlanan OECD-PISA 2003, 2006, 2009, 2012 ve 2015 sonuçlarıyla alakalı olarak 

yayımladığı raporlar da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin diğer bölgelere 

göre daha geride olduğu ifade edilmiştir. 

 Bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki gerilik burada görev yapan ya da atanmayı 

düşünen öğretmen motivasyonunu da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum öğretmenlerin 

bölgede uzun süreli kalmak istememesine, bir an önce gidebilmek içim türlü arayışlar içerisine 

girmesine, öğrencilerine odaklanamamasına ve bu da eğitim kalitesinin düşmesine neden 

olmaktadır (İnan ve Bekler, 2014; Krüger, 2011). Öğretmen çalışma koşullarını güçlendirici 

maddi ve manevi desteklerin bölgeye kazandırılması bir anlamda teşvik edici olabilir. Ancak 

Türkiye’nin eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması için her anlamda eğitim eşitsizliğinin 
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giderilmesi, öğretmen niteliğinin arttırılması hayati derecede önemli ve hemen hayata 

geçirilmesi gereken bir ödev olarak görülmelidir. 

 Elbette tüm bunlar sağlanırken bir yandan da Türkiye’deki sosyo-ekonomik yapının da 

güçlendirilmesi gereklidir. Eğitimde finansmanın oldukça önemli olduğunu bize Singapur, 

Finlandiya ve Estonya açıkça göstermektedir. Sosyolojik olarak da toplumun yani 

ebeveynlerinde eğitim seviyelerinin arttırılmasının öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etkili 

olduğu da unutulmamalıdır (Yalçın, Aslan  & Usta, 2012). 

Sonuç olarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında eğitim başarısında bilim, matematik ve 

okuma olmak üzere tüm alanlarda OECD gibi bir uluslararası standartın altında kalan 

Türkiye’de, eğitim başarısının acilen kalıcı ve köklü politikalarla artması gerekmektedir. Eğitim 

politikalarının milli bir politika olarak görülmesi, siyaset üstü bir noktada değerlendirilmesi 

istikrar açısından da önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde son on beş 

yılda hiç bir öğrenci başladığı sistemde mezun olamamıştır. Bu kadar belirsiz ve değişken 

yapıda olan bir eğitim sisteminde zaten kalıcı başarıların olması pekte mümkün dahilinde 

değildir. Elbette PISA sonuçlarına göre başarılı olmuş bu ülkelerin gerek yüz ölçümü, gerekse 

nüfusu Türkiye ile karşılaştırıldığında arada çok yüksek düzeyde farklılığın olduğu, Türkiye’nin 

bu ülkelerden kat ve kat daha büyük olduğu ayrı bir gerçektir. Bu durum değişim ve gelişim 

adına belli olumsuzlukları beraberinde getirse de, bu büyüklüğün de kendi dinamiğinde oldukça 

olumlu yönlerinin de olduğu unutulmamalıdır. PISA’da önemli başarılar elde eden Singapur, 

Finlandiya ve Estonya gibi ülkelerin başarı öykülerinin arkasında öncelikle mutabakat sonucu 

oluşturulmuş istikrarlı bir eğitim politikalarına, bu politikalarını hayata geçirebilecek öğretmen 

kalitesine ve güçlü ekonomiye sahip olmalarının yattığı görülmüştür. Eğitim sistemlerinde 

uygulanan programların esnekliği ve öğretmen özerkliği gibi durumlar sınıf içerisinde 

öğretmenin becerisini gösterebileceği etkin ve interaktif öğrenme yaşantılarının ortaya 

çıkmasını teşvik etmektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe unutulmamalıdır ki refah düzeyi de 

her anlamda yükselecektir. Unutulmamalıdır ki kalkınmanın temel motoru eğitilmiş insan 

gücüdür. 
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Açık Sistemler Olarak Örgütler 

Ayhan Duykuluoğlu114, Murat Gürkan Gülcan115 

 

 

Öz  

Bu çalışma sistem yaklaşımlarının eğitim yönetimdeki yerini açıklama amacıyla 

hazırlanmıştır. Araştırma literatür taraması biçiminde gerçekleştirilmiş kuramsal boyutta bir 

çalışmadır. Bu kapsamda konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranmış, kavramlar farklı bakış 

açıları ile açıklanmıştır. Çalışmada sistem kuramlarının tarihçesi hakkında bilgi verilmiş, sistem 

kuramlarını açıklamak için önemli konuma sahip kavramlar açıklanmış ve sistem kuramlarının 

yönetimdeki yeri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçeve bölümünde 

ayrıca açık sistem olarak örgütler hakkında bilgi verilmiş ve açık sistem döngüsü örneklerle 

açıklanmıştır. Buna ek olarak açık sistem teorisinin yönetimdeki yeri hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. Açık sistem olarak örgütlerin özellikleri hakkında da açıklamalar yapılmıştır. Açık 

sistem teorisinin yöneticilere sağladığı yararlar ve eğitim yönetiminde uygulanması 

hususlarında da açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Açık sistem teorisine yöneltilen eleştirilere 

de çalışma da yer verilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise açık sistem yaklaşımının 

yönetim ve eğitim yönetimindeki yeri hakkında bilgilere yer verilmiş ve açık sistem bakış 

açısıyla eğitim yöneticilerine uygulamaya dönük çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Entropi, homostasis, seçici kodlama, eş sonuçluluk, gerilme 

 

Abstract 

This study aimed at explaining the importance of open system theory in the management 

of educational organizations. The study is in the form of a theoretical study which was carried 

out by scanning the both national and international literature. In this context, both national and 

international literatures were scanned and the concepts were explained in different perspectives. 

In this study, the historical background of system theories, the important concepts of system 

theories and the role of system theories in management were expressed. In the theoretical 

framework part of the study, information about organizations as open systems was presented 

and open system cycle was illustrated. Moreover, the importance of open system theory in 

management was explicated. İnformation about the features of open system organizations were 

given. In addition, the advantages of open system theory for the managers and the 

implementation of open system theory in education were stated. Also critiques addressed for the 

open system theory were included. In the conclusion section of the study, the role of open system 

approach in management and educational management was stated and some propositions for 

implementation open system theory in education were put forward for the educational 

administrators.   

Keywords: Entropi, homostasis, seçici kodlama, eş sonuçluluk, gerilme 

 

Giriş 

 Yönetim, örgütlerin kaynaklarını, planlama, örgütleme ve kontrol gibi araçlar 

vasıtasıyla etkin bir biçimde kullanarak amaçlarına ulaşmasını sağlayan süreçtir (Cole, 1986). 

Yönetimin bilim olarak gelişmesine mühendislik, ekonomi ve davranış bilimleri gibi birçok 

alanın etkisi olmuştur ve bu durum yönetim biliminin kapsam ve doğası hakkında çok çeşitli 

teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştur (Wortman ve Luthans,1969). Örgütsel işleyişe 

                                                           
114 Kastamonu Fen Lisesi, Türkiye, duygulu.duygulu39@gmail.com 
115 Gazi Üniversitesi, Türkiye, mgulcan@gazi.edu.tr 
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dönük teorilerden biri de örgüte sistem yaklaşımıdır. Sistem yaklaşımı örgütleri tıpkı biyolojik 

sistemler gibi birbiri ile bağlantılı olarak işlev gören alt sistemlerin bütünü olarak kabul ederler. 

Örgüte sistem yaklaşımları temel olarak genel sistem teorisi temelinde yeniden yapılandırılmış 

yaklaşımlardır. Örgüte sistem yaklaşımlarından biri de örgütleri canlı ve sosyal birer varlık 

olarak kabul eden Açık Sistem Teorisi’dir (Frank, 1971). Açık sistem teorisi yönetimde modern 

bir yaklaşım olarak önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada yönetimde sistem kuramları 

hakkında özet bilgiler verilecek ve sistem yaklaşımları eğitim yönetimi alanı ile 

ilişkilendirilmeye çalışılacaktır.  

Örgütler var oldukları çevre bağlamında yapılandırılmaktadırlar. Bu bağlamda örgütün 

yer aldıkları çevre örgütün amaçları, vizyonu, örgütün büyüklüğü, alt sistemleri gibi birçok 

farklı boyutu şekillendiren en önemli unsurlardan biridir.  Çevre ile ilişkiler eğitim örgütlerinde 

çok daha büyük önem arz eden bir konumdadır. Bunun nedeni eğitim örgütlerinin çevresel 

şartlardan doğrudan etkilenmesinden ve çevresel faktörlerden doğrudan etkilenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Çevresel faktörleri dikkate almadan, çevrenin ihtiyaçlarını etkili biçimde 

gideremeyen eğitim örgütlerinin etkili olması ve amaçlarını gerçekleştirmesi mümkün 

görünmemektedir. Bu kapsamda eğitim örgütlerinin yöneticilerinin yönetim süreçlerinde çevre 

ile ilişkilerini canlı tutmaları, çevrenin ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmaları ve bu 

beklentilerin karşılanması yönünde çaba sarf etmeleri önem arz etmektedir. Eğitim 

yöneticilerinin bu kapsamda çeşitli uygulamalar mevcut olmasına karşın yöneticilerin çevre ile 

ilişkilere yeterinde önem vermedikleri, buna ek olarak çevre ile ilişkileri geliştirme adına 

gerçekleştirebilecekleri eylem ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmadıkları ileri sürülebilir.  

Sistem kuramları ve sistem kuramlarının çağdaş bir yaklaşımı olan açık sistemlerle ilgili 

olarak kuramsal bir çerçeve sunan bu çalışmanın temel amacı eğitim yöneticilerine açık 

sistemler olarak okullar hakkında bilgiler sunmak ve okul çevre ilişkilerini geliştirme açısından 

okul yöneticilerine rehberlik etmektir. Çalışmanın bu bağlamda okul çevre ilişkilerini 

geliştirerek okulun daha etkili ve verimli işleyişi açısından okul yöneticilerine yol gösterici bir 

nitelik taşıyabileceği düşünülmektedir.  

 

Kuramsal Çerçeve 

 Sistem Teorisi Avusturyalı ünlü bir biyolog olan Karl Ludwig von Bertalanffy 

tarafından ortaya atılmıştır (Weckowicz, 1988). Kuramın fikirsel temelleri ise 1925 yılında 

Alfred North Whitehead tarafından ortaya atılan organizmanın felsefesi terimine kadar 

dayandırılmaktadır (Laszlo ve Krippner, 1998). Bertalanffy sistemlerin, doğalarını oluşturan 

öğeler ve bu öğeler arasındaki ilişkiler ne kadar farklı olursa olsun, ortak özelliklerinin olduğunu 

ileri sürmektedir. Ona göre sistemlerin işleyişi mantıksal bir çıkarımla ortaya konulabilir ve 

Genel Sistem Teorisi sistemlerden oluşan bütün disiplinlere uygulanabilir (Bertalanffy, 1969). 

Sistem Teorisi en genel tanımıyla bütün ve parçaları arasındaki karmaşık yapıyı açıklamaya 

çalışan bir kuramdır ve kurama göre bütün sistemler iki ana kategoride incelenmektedir: Neden-

sonuç ilişkisine dayalı sistemler ve amaçlara dayalı sistemler (Langlois, 1982). Neden-sonuç 

ilişkisine dayalı sistemler çevresel koşullardan direkt olarak etkilenen ve girdileri sistemin 

herhangi bir müdahalesi olmadan işleyen sistemlerdir. Amaçlara dayalı sistemlerse, girdileri 

belirli bir amaç için alıp, onları belirli amaçlar için işleyen sistemlerdir (Boulding, 1956). Neden 

sonuç ilişkisine dayalı sistemlere insanın fizyolojik yapısını, amaçlara dayalı sistemlere ise 

okulları örnek verebiliriz. 

 Bertalanffy (1969) ise sistemleri daha kapsamlı ve detaylı olarak incelemiş ve sistemleri 

şu şekilde alt kategorilere ayırmıştır;  

…..Atomlar ve moleküller gibi statik yapılar, saatler ve Güneş Sistemi gibi 

döngüsel sistemler, termostat ve vücuttaki denge sistemi gibi kontrol sistemleri, 

hücreler ve genel anlamda sistemler, bitkiler gibi daha düşük düzeyde 

organizmalar, hayvanlar, insanlar, organizmaların bir araya getirdiği sosyo-

kültürel yapılar ve dil ve matematik gibi sembollerden oluşan sistemler (s. 28-29).  
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 Genel Sistem Teorisine olan ihtiyaç bilimin sosyal bir olgu olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bilgi soyut olarak ortaya çıkan ve kendi başına gelişen bir kavram değildir. 

Kısaca bilgi, insanlar ve sosyal kurumlar gibi sistemlerin ürünüdür ki bu da günümüz bilim 

dünyasında Genel Sistem Teorisine olan ihtiyacı açıklamaktadır (Boulding, 1956). Balcı (2002, 

s. 50-51) sistem modellerini beş başlık altında incelemiştir: "Katz ve Kahn Yaklaşımı, yaşatma 

alt sistemi, uyum sistemi, yönetsel sistemler ve Kotter Yaklaşımı." Bu çalışmada Açık Sistem 

Teorisine temel teşkil eden Katz ve Kahn Yaklaşımı ele alınacaktır. 

 Katz ve Kahn Yaklaşımına göre büyük sistemler belirli bazı alt sistemlerden meydana 

gelirler. Bunlar üretim yapan alt sistemler, destekleyici alt sistemler, uyum sağlama alt 

sistemleri ve yönetimsel işlevlerle ilgili alt sistemler olarak gruplandırılmaktadır (Balcı, 2002). 

Buna göre sistemler etkileşim halinde bulunan belirli alt sistemlerden meydana gelir ve onları 

ayakta tutan çevre ile dinamik bir döngüsel yapı içinde işleyen girdi-çıktı alışverişidir. Çevreye 

verilen çıktılardan elde edilen enerji geri dönüşü sistemi ayakta tutan en önemli etkendir (Katz 

& Kahn, 1978). Çevre ile olan girdi-çıktı alışverişi bilgi düzeyinde de olabilir. Elde edilen 

girdiler sistem içinde bir dönüşüm sürecine tabi tutulduktan sonra tekrar çevreye çıktı ya da ürün 

olarak sunulur ve bu süreç döngüsel bir yapı içerisinde sürekli olarak tekrarlanır (Echtenkamp, 

2004). Bu döngüsel yapı aşağıdaki şekille ortaya konulabilir: 

          

                         
 

Şekil 1. Açık sistem döngüsü. (Echtenkamp, 2004, s. 91). 
  

 Açık sistemler çevrelerinden etkilenirler. Eğer sistemin çevresi bürokrasi yaklaşımında 

olduğu gibi değişkenlik arz etmiyorsa sistem verimliliğe odaklanır, eğer sistemin çevresi 

değişken bir yapıda ise sistem hem verimliliğe hem de etkililiğe önem verir. Sistemin ayakta 

kalması, hem etkili hem de verimli olmasına bağlıdır (Borkowsky, 2011). Katz ve Kahn’a göre 

açık sistemleri oluşturan üç temel unsur vardır (www.knoow.net): örgütte denge ve girdi 

kaynakları gibi sorunlara yoğunlaşan yaşatma alt sistemleri, örgütün geleceğine ve gelişimine 

odaklanan uyum alt sistemleri ve planlama, eşgüdüm, kontrol gibi işleyişe dönük yönetsel alt 

sistemlerdir. 

Açık Sistem Teorisi örgütlerin politik, ekonomik ve sosyal çevrelerinden 

etkilendiklerini, aynı zamanda bu çevresel faktörlerin örgütlerin varlığını sürdürmelerini 

sağlayan girdileri sağlayan öğeler olduğunu ortaya koyan bir teoridir (Emery, 2004). Açık 

Sistem Teorisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, örgütleri kendi içinde bütün olarak kabul eden 

Elton Mayo’ nun İnsan İlişkileri ve Henri Fayol’ un Klasik Yönetim teorilerine tepki olarak 

doğmuştur (Bastedo, 2004). Bu teoriye göre örgütlerin kurumsal çevresini oluşturan öğeler 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

 

GİRDİ
INPUT

DÖNÜŞTÜRME
THROUGHPUT

ÇIKTI
OUTPUT
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Şekil 2. Örgütün kurumsal çevresi. (Elma ve Demir, 2000, s. 28). 

 

Geleneksel örgüt teorileri örgütü oluşturan alt bölümler ve örgütlerin bu alt birimlere 

ayrılması üzerine yoğunlaşırken Açık Sistem Teorisi örgütleri birbiri ile ilişkili birimlerden 

oluşan bir bütün olarak kabul eder (Johnson, Kast & Rosenzweig, 1963). Açık Sistem Teorisi 

1960’ lı yıllarda örgütleri kapalı sistemler olarak kabul eden klasik ve sosyal sistem teorilerine 

tepki olarak doğmuş ve örgütleri çevre ile etkileşim içinde olan ve birbiri ile bağlantılı 

parçalardan oluşan bir bütün olarak kabul eden bir bakış açısı ortaya koymuştur (Palestini, 

2005). Açık Sistem Teorisi aynı zamanda örgüt çalışanlarının davranışlarının da birbiri ile 

ilişkili olduğunu ve bir yöneticinin davranışlarının çalışanlarla olan etkileşimi neticesinde 

şekillendiğini ileri sürmektedir (Davis, 1974).  

Açık Sistem Teorisini örgütleri kapalı sistemler olarak kabul eden modellerden ayıran 

en önemli dört özellik şunlardır (www.sagepub.com): Bireysel farklılıklara verilen önem, 

çalışanların örgütün amaçlarına yönlendirilebileceğinin kabul edilmesi, çalışanların ortak ilgi 

alanlarının olabileceği gerçeği ve saygınlık kazanmanın çalışanlar için önemli olabileceğidir. 

Kapalı Sistem ve Açık Sistem teorileri arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir; kapalı 

sistemlerde örgütün alt birimlerine vurgu yapılırken açık sistemlerde örgütün bütünselliğine 

vurgu vardır, kapalı sistemlerde olaylar analiz edilirken, açık sistemlerde olaylar sentezleme 

boyutunda incelenir (Covington, 1998), kapalı sistemlerde olaylar tümdengelim metodu ile 

incelenirken, açık sistemlerde tümevarım metodu esas alınır, kapalı sistemlerde problemlerin 

çözümünde sabit kurallar uygulanırken açık sistemlerde duruma göre adaptasyon söz konusudur 

(wweb.uta.edu). 

Sistem Teorisi genel anlamda örgütleri çevresel faktörlerden etkilenen organik yapılar 

olarak kabul etmektedir (Elma ve Demir, 2000). Çevreleriyle dinamik bir ilişki içinde olan 

örgütler çevrelerinden materyal ya da hammadde gibi değişik girdiler alırlar, bunları işleyerek 

tekrar çevrelerine çıktı olarak verirler (Gallopin, 2003). Açık Sistem döngüsü aşağıdaki şekilde 

ortaya konulabilir; 

           
Şekil 3. Açık sistem olarak örgütler. (Cole, 1988, s. 67).  
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 Açık sistemler birer dönüştürme aracı olarak kabul edilebilirler. Bu sistemler 

çevrelerinden aldıkları girdileri bir işleme ya da dönüştürme sürecine sokarlar ve bu girdileri 

çevre için faydalı hale getirerek tekrar çevrelerine sunarlar (Eren, 2001). Başaran (1984) sistemi 

birbiri ile düzenli olarak etkileşim içinde olan öğelerden oluşan bir bütün olarak tanımlamış ve 

bu öğeleri şu şekilde sıralamıştır: Sistemin varlığını sürdürmesini sağlayan girdiler, girdileri 

sistem bünyesinde işleyen alt sistemler, girdilerin işlenmesinden elde edilen çıktılar, çıktıları 

değerlendirmeye yarayan dönütler ve sistemin içerisinde yer aldığı çevre. Pondy (1979) açık 

sistemler olarak örgütlerin dört önemli özelliğini şu şekilde sıralamaktadır: Çevresel faktörler 

sürekli değişim içinde olduğu için değişime açık olma, sorunların çözümünde alternatif çözüm 

yolları arama eğilimi, geleceğe dönük planlama ve örgüt içi iletişime verilen değer.  

 Açık sistemler bir girdi-çıktı döngüsünü ifade etmektedirler. Bir döngünün açık sistem 

olabilmesi için iki önemli özelliğe sahip olması gerekmektedir (Memduhoğlu ve Yılmaz, 2008): 

İlk olarak bu döngü kendi kendine işlemelidir, ikincisi ise bu döngünün süreklilik arz etmesidir. 

Bir işleyişin birkaç defa tekrarlanması, onun açık sistem olması için yeterli değildir. 

 Kurumsal çevreleri ile etkileşimleri değişik seviyelerde olmakla birlikte okullar da birer 

açık sistemlerdir. Tüm okullar çevrelerinden insan ve fiziksel kaynaklar gibi girdiler alırlar ve 

bunları işleyerek tekrar çevrelerine sunarlar (Lunenburg & Orstein, 2013). Açık sistemlerde yer 

alan bu girdi-çıktı döngüsü beraberinde örgütlerde değişim sürecine de neden olmaktadır. Bu 

sebeple yaşayan tüm canlı varlıklar da birer açık sistem olarak kabul edilmektedir (Balcı, 2008). 

 

Açık Sistem Teorisi ile ilgili bazı anahtar kavramlar vardır. Bu kavramlar teorinin 

içeriği kadar açık sistemlerin işleyişi hakkında da bilgiler içermektedir. Kısaca teori bu ana 

kavramlar çerçevesinde şekillenmektedir.  Girdi kavramı açık sistemlerin en önemli 

kavramlarından biridir. Açık sistemlerin en büyük özelliği çevre sistemlerden para, personel, 

malzeme gibi girdiler almaları ve bu girdileri işleyerek diğer sistemler için girdi niteliği 

taşıyacak çıktılar üretmeleridir. Bazı sistemler ürettikleri çıktıların bir kısmını tekrar girdi olarak 

kullanabilirler (Kurbanoğlu, 1993). Açık sistemler olarak okullar çevrelerinden dört değişik 

girdi alırlar: İnsan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar ve bilgi kaynakları. İnsan 

kaynakları işgücünü, finansal kaynaklar işleyiş için gerekli sermayeyi, fiziksel kaynaklar tesis 

ve materyalleri, bilgi kaynakları ise kitaplar ve müfredat programları gibi okul ve çevresinin 

kullandığı kaynakları ifade eder (Lunenburg, 2010). Açık sistemler ellerinde bulunan enerjiyi 

ya da materyali bir dönüşüm sürecine tabi tutarlar. Bu dönüşüm süreci sonunda amaçlara uygun 

yeni ürünler oluşturulur (Yağmurlu, 2004). Bu ürünlerin bir kısmı tekrar örgüte girdi olarak 

sağlanır ve bu şekilde sistemin işleyişi döngüsel bir nitelik kazanmış olur 

(dergiler.ankara.edu.tr). Dönüşüm süreci sistemlerin büyüklük düzeyine bağlı olarak grup 

normları ve alt sistemlerin özelliklerinden etkilenebilir (Hayajneh, 2007). Açık sistemlerin diğer 

bir özelliği, çevreden aldıkları girdileri işleyerek çevre tarafından tekrar kullanılacak çıktıları 

üretmeleridir. Bu çıktılar bilgi, tavır ve değer gibi soyut ürünler olabileceği gibi, materyal, tesis 

gibi maddi çıktılar da olabilir (Johnson, Kast & Rosensweig, 1984). Örgütler varlıklarını 

sürdürmek için girdi-çıktı dengesine dikkat etmek durumundadırlar. Genellikle örgütler 

varlıkları için gerekli olan işleyişi sürdürebilmek için çıktılarından daha çok girdi sağlama 

eğilimindedirler (Tamas, 2000). 

 

 Açık sistemler çevreden düzenli olarak girdi alır ve bu girdileri işleyerek çevreye yine 

çıktı olarak sunarlar. Bu girdi-çıktı alışverişi döngüsel bir çerçevede sürekli olarak devam eder. 

Açık sistemler bu döngüsel yapı çerçevesinde varlıklarını sürdürürler (Cole, 1988). Katz ve 

Kahn Modeli sistemleri birbiriyle etkileşim içinde olan fizyolojik ve dinamik yapılar olarak 

kabul etmektedir. Yaklaşıma göre sistemler dinamik bir girdi-çıktı alışverişine dayalı olarak 

yaşamakta ve çıktılardan elde edilen enerji geri dönüşü sistemlerin devamlılığını sağlamaktadır 

(Katz & Kahn, 1978). Açık sistemler her ne kadar çevresel faktörlere açık olsalar da, aldıkları 

girdiler hususunda seçicidirler. Girdiler çevreden rastgele alınmaz, örgütün amaçları ve 
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girdilerin örgüte uygunluğu dikkate alınır. Her örgüt girdilerin ayıklanması için kendine has 

birimler kurar ve böylece örgütün işleyişini tehlikeye sokacak girdilerin örgüte girmesi 

engellenir (Başaran, 1984). Bu seçme işlemine seçici kodlama adı verilir. 

 

 Diğer bir önemli kavram geri bildirimdir. Geri besleme örgütün amaçlarının ne ölçüde 

gerçekleştirilebildiğinin tespit edilebilmesi açısından önemlidir ve bu konuda yöneticilere yol 

gösteren bir araçtır (Koçel, 1993). Örgütlerde genelde iki tür geri besleme yapılmaktadır. 

Bunlar; negatif geri besleme ve pozitif geri beslemedir (Tortop, İşbir, Aykaç, Yayman ve Özer, 

2012). Negatif geri besleme, başlangıçta ortaya konulan hedeflerden ne ölçüde uzaklaşıldığının 

ortaya konulduğu geri bildirim biçimidir (www.merriam-webster.com). Pozitif geri beleme ise 

örgütün belirlenen amaçlar doğrultusunda ilerlediğinin ortaya konulduğu geri bildirim 

biçimidir. Örneğin yıl sonunda %20 kar hedefi koyan bir şirketin bu hedefi aştığında 

çalışanlarına verdiği geri bildirim pozitif geri beslemedir (Tortop vd., 2012). 

 

 Açık sistemler için çevre çok önemlidir çünkü örgütlerin işleyişini etkileyecek faktörleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Örgütü doğrudan etkileyen bu faktörlere ilgili çevre koşulları adı 

verilmektedir. Bu faktörler teknoloji durumu, doğal çevre, örgüt politikaları, yeni sistemler 

açısından ekonomik koşullar ve insani faktörlerdir (Tortop vd., 2012). Örgütler ilgili çevre 

koşullarından etkilenirler. Bu anlamda örgütler bir muma benzetilmektedir. Hem çevreyi 

aydınlatırlar hem de rüzgar gibi çevresel koşullardan etkilenirler (Memduhoğlu ve Yılmaz, 

2008). 

 

 Açık sistemler için denge kavramı çok önemlidir. Bursalıoğlu (2012) dengeyi örgütlerin 

herhangi bir enerji harcamadan varlıklarını sürdürdükleri ortam olarak tanımlamaktadır. Örgütte 

sürekli denge çevreden alınan girdilerle çevreye verilen çıktılar arasındaki dengeyi ifade eder. 

Girdiler ve çıktılar arasındaki bu denge örgütün varlığını sürdürmesi açısından son derece 

önemlidir. Örgütün sürekli bir denge içinde olması durağan bir yapıda olduğunu göstermez, 

aksine bu denge dinamik bir yapı içinde sağlanır (Cole, 1988). Sistemin işleyişinde, örneğin 

girdi-çıktı dengesinde dalgalanmalar olur ancak bu örgütte var olan dinamik dengeyi bozmaz 

(Bertalanffy, 1950). Homostasis kavramı da denge kavramı ile ilişkili bir kavramdır. 

Homostasis bir sistemin kendisinde var olan dengeyi koruma çabası olarak tanımlanabilir 

(en.wikipedia.org). Sisteme enerji girişi çevreyle enerji alışverişinde süreklilik sağlamak 

amacıyla yapılır. Buna açık sistemlerde sabit denge durumu adı verilmektedir (Balcı, 2002). 

Homostasis sistemlerin kendi dengelerini bozarak işleyişlerine zarar verecek her türlü dış 

etmene tepki vermeleri anlamına da gelmektedir. Bütün sistemler bu şekilde bir müdahaleye 

doğal olarak tepki verme eğilimindedir (dictionary.reference.com). 

 

 Eşsonuçluluk ifadesi değişik yöntem ya da teknikler kullanılarak aynı sonuçlara 

ulaşılabileceğini, kısaca aynı sonucu elde etmek için birden fazla geçerli yol olabileceğini ifade 

etmektedir (managementhelp.org). Kısaca sistemin arzu edilen düzeyine değişik yollar 

vasıtasıyla ulaşılabilmesidir (Balcı, 2002). Bu düzeye ulaşırken farklı yollara başvurulabilmesi 

için sistemlerin başlangıçta aynı ya da benzer özelliklere sahip olması zorunlu değildir 

(en.wikipedia.org). 

 

 En basit tanımıyla entropi düzensizlik anlamına gelmektedir. Entropi sistemin dışarıdan 

kaynak ya da girdi sağlayamaması sonucu gücünü yitirmesi ve örgütün işleyişinin sona ermesi 

anlamına gelmektedir (Amagoh, 2008). Entropi örgütlerin amaçları doğrultusunda 

çalışamamasına, örgütün alt birimleri arasında iletişimin sekteye uğramasına ve örgütün iç 

dengelerinin bozularak görevini yerine getirememesine neden olmaktadır (Tortop vd., 2012). 

Negatif entropi örgütlerin depolama amacıyla ihtiyaçlarından fazla enerji ya da girdi sağlamaları 

anlamına gelmektedir (www.systemdynamics.org). Açık sistemler çıktı olarak çevreye 

verecekleri enerji ya da üründen daha fazla girdi depolarlar ve bu sayede negatif entropi sağlarlar 

(Balcı, 2002). Negatif entropi zor zamanlarda örgütlerin rezervlerini kullanarak ayakta 

kalmalarını sağlar (Cole, 1988). Örgütlerde bilgi girişinin en önemli örneği negatif geri 

bildirimdir. Negatif geri bildirim örgütün amaçlara uygun işleyişinin bir değerlendirmesidir ve 
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negatif geri bildirim sağlanamazsa örgütlerde sürekli denge sağlamak mümkün olmaz (Balcı, 

2002). Gerilme sistemden beklentilerin sistemin kapasitesini aştığı zaman meydana gelir. Bu 

durumda problemi çözmek için uzlaştırma yöntemine başvurulur. Eğer sistemin alt sistemleri 

arasındaki çatışma uzlaşma ile çözülemezse bu durumda her iki alt sistemin özellik ve 

özerkliklerini kapsayacak bir üst sistemin kurulması gerekmektedir (Bursalıoğlu, 2012). 

 

 Holizm sistemin bir bütün olarak parçalarının toplamından daha büyük bir anlam ifade 

ettiği anlamını taşır. Bu görüşe göre bütün olarak sistemler, onları oluşturan parçaların ya da alt 

sistemlerin kendilerine özgü özellikleri ile açıklanamaz. Sistemlerin bütün olarak daha büyük 

bir anlam ifade edebilmesi için örgüt içi iletişimin güçlü olması gerekir (Balcı, 2010). Sistemin 

alt sistemlerin toplamından daha büyük bir anlam ifade etmesinin nedeni, sistemin alt 

birimlerinin etkileşiminin sistemin toplam niteliğini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle yöneticilerin birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için sürekli olarak 

çaba harcamaları gerekmektedir (Tortop vd., 2012). Holistic yaklaşım sistemin parçalarına 

sistemin bütününden daha az önem verileceği anlamına gelmemektedir. Tam tersine sistemin 

bütününü anlamak için sistemi oluşturan parçalar ve alt sistemlerin özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir (www.systemdynamics.org). 

 

 Farklılaşma örgütün büyüyüp daha da karmaşık hale geldiğinde alt sistemlerinde 

meydana gelen uzmanlaşma ve farklı birimlere ayrılma sürecini ifade eder. Bu farklılaşma 

örgütün yönetim ve organizasyon boyutunda olabileceği gibi, üretilen ürünlerin farklılaşması 

boyutunda da olabilir (Cole, 1988). Her örgüt girdilerini arttırma ve büyüme yönünde çaba 

harcar ve örgütler büyümeyi yaşamalarının güvencesi olarak görürler. Örgüt büyüdükçe 

görevler de farklılaşmaya ve daha ayrıntılı hale gelmeye başlar. Bu farklılaşma uzmanlaşma 

olarak da adlandırılır (Başaran, 1984). Farklılaşma kavramını örgütlerin girdi alarak aldıkları 

ürün, materyal ya da enerjide belirli değişiklikler meydana getirerek tekrar çevreye sunmaları, 

diğer bir deyişle sistemin girdiler ve çıktılar arasında bir farklılaşma meydana getirmesi olarak 

da algılamak mümkündür (Tortop vd., 2012). 

 

 Değişim örgütlerin değişen çevresel şartlara uyum sağlamasını ifade etmektedir. 

Değişen çevresel koşullara ayak uydurabilmek örgütlerde etkililik ve verimliliğin 

sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir (www.hitchins.net). Lewin’ e göre değişim 

sistemle ilgili tüm etmenleri etkileyen bir süreçtir çünkü değişim nedeniyle sistemler yarı sabit 

bir denge içinde varlıklarını sürdürmektedirler (Balcı, 2002). 

 

 Sistemin başladığı ve bittiği noktayı ifade eden bir kavramdır. Sistemin sınırları sisteme 

ait iç dinamikleri, sistemin içinde bulunduğu çevresel faktörlerden ayıran öğeler olarak ifade 

edilmektedir. Kapalı sistemlerde sınırları belirlemek kolayken, açık sistemlerde sınırları 

belirlemek oldukça zordur (Tortop, İşbir, Aykaç, Yayman ve Özer, 2007). Aynı şekilde sınırlar 

biyolojik ve fizyolojik sistemlerde daha net olarak ortaya konulabilirken, sosyal sistemlerin 

sınırlarını net olarak ortaya koymak da oldukça zordur (Eren, 2001). Çevreyle etkileşim ve 

iletişim, açık sistemlerin sınırlarını diğer sistemlerden keskin bir biçimde ayırmayı imkansız 

hale getirmektedir. 

 

 Açık sistemler amaçları birbirinden farklılık gösterebilecek birçok alt sistem ve 

bireylerden meydana gelirler. Açık sistemler varlıklarını sürdürebilmek için bu alt sistemleri ve 

bireyleri tatmin etmek zorundadırlar. Bu durum açık sistemleri çok amaçlı sistemler olmaya 

zorlamaktadır (Eren, 2001). Büyük sistemler değişik alt sistemlerden meydana gelirler (Balcı, 

2000). Diğer bir deyişle sistem bütünü oluşturan parçaların birbiriyle uyumlu bir biçimde 

işleyişini mümkün kılan işlemler bütünüdür. Eğer bir sistem incelenecekse, önce sistemin alt 

sistemlerinin ve bu alt sistemlerin birbiriyle ve sistemin bütünüyle etkileşiminin incelenmesi 

yeterli olacaktır (Saruhan ve Yıldız, 2009). Açık sistem olarak örgütler beş temel alt sistemden 

oluşurlar (Balcı, 2002): Üretim veya teknik alt sistemler, destekleyici sistemler, adaptasyon ya 

da uyum sistemleri, yaşatma alt sistemleri ve yönetsel alt sistemlerdir. Üretim ya da teknik alt 

sistemler, madde veya enerji alışverişinde bulunan, üretim ya da hizmet sağlayan birimlerdir. 
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Destekleyici sistemler girdi-çıktı alışverişi sağlayarak çevreyle etkileşimi sağlayan birimlerdir 

(Balcı, 2008). Yaşatma alt sistemi örgütte süregelen dönüşüm süreci ile doğrudan ilgilenmez 

ancak bu işleyişi değişik vasıtalarla destekler (Balcı, 2002). Bu destekleme süreci örgüte uygun 

personel seçimi, ödüllendirme, cezalandırma, onaylama, kuralların belirlenmesi ve hizmet içi 

eğitim gibi araçlarla yürütülür (Balcı, 2008). Örgütlerde uyum alt sistemleri örgütlerin 

çevrelerinde meydana gelen değişme ve gelişmelere ayak uydurmalarını sağlar. Örgütün 

bulunduğu çevredeki arz-talep dengesinin değerlendirilmesi, girdilerin örgüte, çıktılarınsa diğer 

sistemlere uygunluğunun belirlenmesi gibi çalışmaları kapsar (Carley & Lee, 1998). Yönetsel 

alt sistemler örgütü meydana getiren alt sistemleri denetlemek, bu birimler arasındaki işlemleri 

eşgüdümlemek ve yönetmek amacıyla planlamış eylemleri kapsamaktadır (Balcı, 2008). 

 

 Açık sistemlerin diğer bir özelliği hiyerarşik bir yapıda bulunan alt sistemlerden 

oluşmalarıdır. Birbiri ile hiyerarşik bir yapıda bulunan alt sistemlerin hepsi hiyerarşik yapıda 

daha üst bir sistemin parçasıdırlar ( Kast & Rosenzweig, 1972). Açık sistemlerde hiyerarşik 

yapılar karar alma süreçlerinin bir dizin halinde gerçekleşmesine neden olur ve bu hiyerarşik 

yapılar arasındaki ilişkiler örgütlerde amaç birliği sağlanarak gerçekleştirilebilir 

(wsarch.ucr.edu). 

  

 Bütün örgütlerde güç yitimi (entropi) ve bunun sonucu olarak yok olma eğilimi vardır. 

Bu eğilim örgütlerin çevreyle olan girdi-çıktı alışverişini sağlıklı yapamaması ve girdileri 

dönüştürme sürecinde etkili ve verimli olamaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir 

(webserver.dmt.upm.es). Örgütler entropi ile mücadele edebilmek için sürekli olarak büyüme 

çabası içindedirler ve büyümeyi sürdürülebilir hale getirme amacı güderler. Büyümeyi sağlamak 

ve sürdürülebilir hale getirmek için örgütler her zaman çıktı olarak çevreye sunduklarından daha 

fazla girdiyi çevreden alırlar (www.au.af.mil). Açık sistemler olarak örgütlerin ayakta kalması 

sağlıklı bir girdi-dönüştürme ve çıktı döngüsüne bağlıdır. Bu döngünün sağlıklı işleyişi ise 

örgütlerin çevreleri ile sağlıklı bir etkileşim içinde olmalarına bağlıdır (Borkowsky, 2011). 

Örgütler açık sistemler olarak kabul edildiğinde örgütün çevreyle olan girdi-çıktı alışverişi örgüt 

çevre etkileşimini zorunlu hale getirmektedir (Bursalıoğlu, 2012). Açık sistemlerin diğer bir 

önemli kavramı da bütünün parçaların toplamından daha büyük olmasını ifade eden synergizm 

durumudur (Balcı, 2002). Synergizm örgütün bütün olarak ortaya koyduğu toplam etkinin 

sistemin alt parçalarının her birinin ortaya koyduğu toplam etkiden daha büyük olmasını ifade 

etmektedir  (www.merriam webster.com). 

 

 Yukarıda bahsi geçen kavramlar çerçevesinde bütün açık sistemler belirli ortak 

özelliklere sahiptir. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 

• Çıktıları açık bir sistemin amaçlarını gerçekleştirme derecesinin en önemli 

ölçütlerindendir (www.managementhelp.org). 

• Açık sistemlerin çevreyle olan etkileşimi onların kapalı sistemlere göre daha karmaşık 

bir yapıda olmalarına neden olmaktadır. 

• Sistemlerin açık olması değişime de açık olmaları anlamına gelmektedir (Chick, 2004). 

• Açık sistemler girdi-çıktı döngüsü oldukları kadar aynı zamanda olaylar ve işlemler 

döngüsü olarak da kabul edilebilirler (communication.illinoisstate.edu). 

• Açık sistem olarak örgütlerin işleyişini etkileyen en önemli faktörlerden biri çevresel 

faktörlerdir. 

• Açık Sistemler içinde bulundukları etkileme eğiliminden çok ondan etkilenme 

eğilimindedirler (Amagoh, 2008). 

• Açık sistemlerde alt sistemlerde ortaya çıkan işleyişle ilgili sorunlar diğer alt sistemlerin 

işleyişini de etkileyebilir (www.ddegjust.ac.in). 

• Açık sistemlerde çevresel şartlara uyum sağlama rekabet gücünü arttırma ve yenileme 

çalışmalarını da beraberinde getirmektedir (ww.gao.gov). 

• Bütün açık sistemler içinde bulundukları çevresel şartlar sadece kendilerine özgü olması 

nedeniyle benzersiz kabul edilebilir. 
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• Açık sistemlerde çalışanların motivasyon araçları da çevresel şartlara bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir (www.referenceforbusiness.com). 

• Bir sistemin açık sistem olması o sistemi yöneten yöneticilerin yönetim felsefelerini de 

etkiler ve bu konuda belirleyici unsurdur (www.hr-network.hu), 

• Açık sistemler birbiri ile etkileşim içinde ve birbirine bağımlı olan alt öğelerden 

oluşurlar (Ash & McFadden, 2010). 

• Açık sistemler çevrelerinden girdi olarak madde ve enerji alırlar ve bu alışverişin boyutu 

ve niteliği çevresel şartlara göre farklılık arz edebilir (Chick, 2004). 

• Açık sistemler aldıkları girdileri dönüşüm sürecine tabi tutarak onları bir ürün ya da 

hizmete dönüştürürler (Bursalıoğlu, 2012). 

• Açık sistemler ihtiyaçlarından daha fazla girdi sağlama eğilimindedirler. Bu sistemlerin 

entropiye karşı savunma mekanizmasıdır (Chorley, 1962). 

• Açık sistemler aldıkları girdiler konusunda seçicidirler. Her türlü girdi sisteme alınmaz 

(Bursalıoğlu, 2012). 

• Açık sistemlerde büyümenin sonucu olarak alt sitemlerde farklılaşma ve ayrışma 

meydana gelir (Potocki ve Brocato, 1995). 

• Bütün sistemler dış çevrelerinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlayarak 

dinamik bir denge kurma çabasındadırlar (Tortop vd., 2007). 

• Açık sistemlerin hepsi amaçlarına ulaşmak için değişik yollara başvururlar (Bursalıoğlu, 

2012). 

 

 Bütün açık sistemler yukarıda bahsi geçen ortak özellikler çerçevesinde 

şekillenmektedirler. Yönetim açısından işlevsel özelliklere sahip olmalarına karşın açık system 

yaklaşımına yöneltilen çeşitli eleştiriler bulunmaktadır. Yaklaşıma yöneltilen en büyük eleştiri 

bu yaklaşımın bir teori oluşturmaktan ziyade kuramsal bir çerçeve ortaya koyduğuna yöneliktir. 

Ayrıca sistem yaklaşımının iyi yetişmiş yöneticiler arasında işbirliğini gerektirdiği, iyi yetişmiş 

üst düzey yöneticilerin bulunmaması nedeniyle yaklaşımın uygulama alanının olmadığı ileri 

sürülmektedir (Tortop vd., 2007). Sistem Teorisinin uygulama alanını kısıtlayan bazı faktörler 

vardır. Bu faktörlerden en önemlisi sistemin alt sistemlerin birbiri ile ilişkisine çok büyük önem 

vermesi nedeniyle geleneksel örgüt yapısında değişiklik ortaya koyması ve bu nedenle 

uygulama alanının kısıtlı olmasıdır (Covington, 1998). Sistem yaklaşımının sağlıklı bir biçimde 

uygulanabilmesi için örgüt içinde çok değişik iletişim araçlarının kullanılması gerekmektedir, 

bunun örgüt içindeki ast-üst ilişkisine zarar verdiği ileri sürülmektedir (Tortop vd., 2012). 
 

 

Yöntem 

 Bu araştırmanın amacı sistem kuramları ve açık sistemler olarak örgütler hakkında 

bilgiler vermek ve eğitim örgütü yöneticilerine görev yaptıkları okullar ile çevrenin ilişkilerini 

geliştirme hususunda yol gösterici bir rol oynamaktır. Bu kapsamda çalışma literatür taraması 

biçiminde gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranmış ve içerik bu 

taramadan sonra şekillendirilmiştir.  

Sistem Yaklaşımının Yönetimdeki Yeri ve Yöneticiye Sağladığı Yararlar 
 

 Açık Sistem Teorisinin yönetime yaptığı en büyük katkı örgütün sağlıklı bir 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan 

holizm yaklaşımıdır. Teorinin yönetime diğer bir önemli katkısı ise örgüt-çevre ilişkisine yaptığı 

katkıdır (Tortop vd., 2012). Girdi-dönüşüm süreci ve çıktı süreci örgütler açısından bilgi 

akışının ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur ve bu da yönetim süreçlerinde etkili 

kararlar alınmasını olanaklı kılmıştır (warrington.ufl.edu). Ayrıca Açık Sistem Yaklaşımının 

ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın örgütlerin işleyişinde meydana gelen aksaklıkların ortaya 

konulmasında önemli olduğu kabul edilmektedir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Sistem 

Yaklaşımı yönetime tamamen yeni bir bakış açısı getirmiş ve yöneticilere örgütlerini daha 

sağlıklı değerlendirme fırsatı vermiştir (Tortop vd., 2007). 
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 Bu yaklaşım yöneticilere başka yararlar da sağlamıştır. Örneğin yöneticiler örgütlerini 

değerlendirirken alt sistemleri ve çevreyi de dikkate almaları gerektiğini fark etmişlerdir. Ayrıca 

bu şekilde yöneticiye örgütünün amaçlarını daha geniş bir perspektiften değerlendirme fırsatı 

verilmiştir (www.referenceforbusiness.com). Yönetici alt sistemleri değerlendirirken bu alt 

sistemlerin sistemin geneline yaptığı katkıyı, örgütün çevreyle olan etkileşimini incelerken de 

örgütün başarısına etki eden iç ve dış faktörleri belirleme fırsatı yakalamaktadır (Tortop vd., 

2012). Bu yaklaşım ayrıca örgütlerde çalışanların amaçları ile örgütün amaçlarını bağdaştırmaya 

çalışarak daha rasyonel bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır (www.fiw.uni-bonn.de). 

Örgütlerde bu şekilde bir amaç birliğinin sağlanabilmesi örgüt içi iletişim ve etkileşimi de 

olumlu yönde etkileyecek ve örgütlerde etkililik ve verimliliğin arttırılmasına katkı 

sağlayacaktır. 
 

 
Açık Sistem Teorisinin Eğitim Yönetiminde Uygulanması 

 

 Eğitim kurumları doğası gereği toplumda meydana gelen değişme ve gelişmelere ayak 

uyduracak denge sistemleri kurmalıdır (Bursalıoğlu, 2012). Açık Sistem Teorisi bu denge 

sistemine verdiği önem nedeniyle eğitim örgütlerinde verimliliği arttırabilecek bir kuramsal 

temel oluşturabilir. Teorinin örgütlerdeki dinamik dengeye verdiği önem açık sistemler olarak 

okulların işleyişine sağlıklı bir açıklama getirebilir. Eğitim örgütlerinin en büyük görevi bireyi 

çevresindeki sosyal, politik ve ekonomik değişikliklere ayak uydurabilecek nitelikte 

yetiştirmektir. Bu da açık sistem teorisinin örgütlerin çevreyle olan ilişkisine verdiği önemle 

açıklanabilir (Bursalıoğlu, 2012). Okullar belirli ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya 

gelmiş sosyal sistemlerdir. Bu nedenle okulların insanların birbiriyle ve çevreleriyle olan 

etkileşiminden etkilenmemesi mümkün değildir (Lunenburg, 2010). Çevreyle bu etkileşimin 

amacı bireyi sosyalleştirerek bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirmektir (Bursalıoğlu, 2012). 

 

 Sosyal sistemler değişik alt sistemlerden meydana gelirler. Bunlar üretim, yaşatma, 

destek uyum ve yönetim alt sistemleridir (Balcı, 2002). Eğitim sisteminin de sağlıklı 

işleyebilmesi için bu alt sistemlerin birbiriyle etkileşim içinde olması gerekir. Eğitim 

sistemlerinin ekonomik, sosyal ve politik çevresi çok hızlı değiştiğinden uyum alt sisteminin bu 

değişikliklere ayak uydurabilecek nitelikte olması gerekmektedir (Balcı, 2002). Örneğin uyum 

alt sistemi çevredeki değişiklikleri takip eder ve yaşatma alt sistemine bu çerçevede bir bilgi 

sunar. Yaşatma alt sistemi de bu bilgiye dayalı olarak sistemin girdileri üzerinde değişikliğe 

gidebilir. 
 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 

 Örgütleri yaşayan organizmalar olarak kabul eden ve onların işleyişini biyolojik 

terimlerle açıklamaya çalışan Açık Sistem Teorisi örgütlerin yapısı ve iç dinamiklerine ilişkin 

tamamen farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu anlamda sosyal sistemler de varlıklarını sürdürmek 

için belirli çaba gösteren ve farklı yöntemlere başvuran, büyüyüp gelişebilen ya da yok olabilen 

canlı varlıklardır. Günümüzde hiçbir sosyal sistem içinde bulunduğu çevreden soyutlanamaz. 

Okullar da aynı şekilde belirli sosyal çevreler içinde varlıklarını sürdürmekte ve bu çevrede 

meydana gelen bütün değişme ve gelişmelerden etkilenmektedirler. Açık Sistem Teorisinin 

yönetime yapmış olduğu en büyük katkı, örgütlerin bağlı bulundukları sosyal çevre bağlamında 

değerlendirilmeleri gerektiği hususunda olmuştur. Kısaca ifade edilmek istenirse Açık Sistem 

Kuramı yönetime yalnızca yeni bir bakış açısı getirmekle kalmamış, örgütlerin işleyişi ile ilgili 

kendi içinde tam bir bütünlük arz eden kuramsal bir temel sunmuştur. 

 

 Okulların çevreleri ile ilişkileri etkili ve verimli bir şekilde işlev görmeleri açısından 

son derece önemlidir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin okul çevre ilişkisine önem vermeleri 

son derece önemli bir husustur. Okul yöneticileri okul çevre ilişkilerini geliştirmek için çeşitli 

uygulamalar gerçekleştirebilirler. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: 
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• Okul aile birliği aktif ve işlevsel bir yapıya büründürülmelidir. Bu kapsamda aylık 

olarak okul aile birliği toplantıları gerçekleştirilmeli, velilerin okuldan beklentileri ve bu 

konuda yapılabilecekler konusunda görüş alışverişi gerçekleştirilmelidir. 

• Okul tarafından her yıl okulun etkililiğinin değerlendirildiği ve okuldan beklentilerin 

açıkça araştırıldığı, velilerin ve tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen anket 

çalışmaları gerçekleştirilmeli, bu anket çalışmaları okulda öğretmenler arasından kurulan 

bir komisyon tarafından titizlikle analiz edilerek sonuçları paylaşılmalıdır.  

• Okulun, okulun bulunduğu çevrede imajının arttırılmasına dönük çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda okulun akademik, sportif ve kültürel alanlarda 

gerçekleştirdiği başarıların tanıtımı çok iyi yapılmalıdır. 

• Okul içi etkinliklere tüm paydaşların katılımı sağlanmalıdır.  

• Okul öğretmenler kurulu toplantılarına okul aile birliği üyeleri de katılmalıdır. 

• Veliler ve okulun tüm paydaşlarının katılımının sağlandığı okula özel günler tertip 

edilmelidir. 

 

 Sonuç olarak ifade etmek gerekirse eğitim örgütleri çevreleri ile anlam ve işlev 

kazanan kurumlardır. Bu bağlamda okulların çevreleri ile etkili bir iletişim ve etkileşim ortamı 

oluşturabilmeleri oldukça önemli bir husustur. Çevre ile ilişkiler açık sistem kuramlarının 

örgütsel süreçlere en büyük katkılarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle açık sistem 

teorisi okulların işleyişinin sağlıklı bir biçimde açıklanmasına dönük önemli bir işlev 

görmektedir. Okulları açık sistemler olarak kabul ettiğimizde, çevre ile olan ilişkilerin 

geliştirilmesi okul yöneticilerinin en önemli önceliklerinden biri olarak kabul edilebilir. 
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Ortaokul İngilizce Dersi Öğretim Programlarında Yer 

Alan Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin 

İncelenmesi 

Ezgi Mor Dirlik116 

Öz 

Bu çalışma kapsamında ortaokul düzeyinde okutulan İngilizce dersi kapsamında 

uygulanan öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi, 

hangi dil becerilerinin ve ölçme yaklaşımlarının kullanıldığı belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın temel amacı gözetildiğinde, nitel araştırmalar içinde yer alan bir durum belirleme 

çalışmasıdır. Veri analiz yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, ortaokul İngilizce dersi 

öğretim programı araştırmacılar tarafından geliştirilen farklı ölçme ve değerlendirme teknikleri 

ile dil becerilerini içeren bir form kullanılarak incelenmiştir. İncelemeler her iki araştırmacı 

tarafından yapılmış ve kategoriler arasındaki uyum yüzdelik uyuşma formülü kullanılarak 

incelenmiştir. Ayrıca güvenirlik için, araştırmacılar öğretim programını oluşturulan form temel 

alınarak üç hafta arayla tekrar incelenmiş, böylece puanlayıcı için tutarlılık hesaplanmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre öğretim programının tüm sınıf düzeylerinde çağdaş yaklaşımların 

belirlendiği görülmüştür. Bütünlükçü ve iletişim yaklaşım tüm sınıf düzeylerinde en fazla tercih 

edilen yaklaşımken, ayrık nitelikli değerlendirme yaklaşımı en az kullanılan yaklaşım olmuştur. 

Yazma becerisi tüm sınıf düzeylerinde en fazla ölçülen alanken, okuma ve dinleme becerileri 

en az etkinlik ile ölçülen alan olmuştur. Diğer çalışmalarla benzer olarak bu çalışmada da ölçme 

etkinliklerinin yalnızca adını verildiği, ayrıntılı tanıtılmadığı ya da örneklerin sunulmadığı 

belirlenmiştir. Farklı çalışmalarda programda önerilen ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile 

ders kitaplarında yer alan ölçme etkinlikleri karşılaştırılabilir, böylece bu etkinliklerin 

uygulamaya yansıma düzeyi belirlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, ortaokul İngilizce dersi, 

program değerlendirme. 

Abstract 

Within the scope of this study, it was aimed to analyze the measurement and evaluation 

activities in the curriculum of the English course taught at secondary school level and to define 

the language skills and assessment approaches were used.  Considering the main purpose of the 

study, it is a case study included in qualitative research. Document analysis was used as the data 

analysis method, and the curriculum of the secondary school English course was examined using 

a form developed by the researchers and the form contains different measurement and evaluation 

techniques and language skills. The examinations were conducted by both researchers and the 

fit of the ratings of the researchers was analyzed using the percentage agreement formula. In 

addition, for reliability, the researchers were re-examined the material with a three-week interval 

based on the form, and the consistency between the analyses was calculated. According to the 

findings, it was seen that contemporary measurement approaches were adopted at all classroom 

levels. While the holistic and communication approach were the most preferred approaches at 

all grade levels, the discrete evaluation approach was defined as the least used approach. While 

writing skill was the most measured area at all grade levels, reading and listening skills became 
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the ones that measured with the fewest activities. Similar to related studies, only the names of 

the measurement activities were provided in the curricula and no details or examples were 

presented for the teachers. In different studies, the measurement activities proposed in the 

program can be compared with the measurement activities in the textbooks, so that the level of 

reflection of these activities to the application can be determined.  

Keywords: Measurement and evaluation activities, English course at secondary school, 

curriculum evaluation. 

  

 

 

 

Giriş 

Değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak, eğitim sistemlerinde de 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren köklü değişiklikler gözlenmiştir. Uzun yıllar boyunca uygulanan öğretim 

etkinleri, daha çok öğretmen merkezli, sunuş- anlatım yolunun tercih edildiği, ezber bilginin 

değerli görüldüğü ve sonuç odaklı değerlendirmenin hâkim olduğu eğitim sistemi, 1900’lü 

yılların ortalarına kadar tüm dünyada hüküm sürmüştür. Bu sistemlerde kullanılan ölçme-

değerlendirme etkinlikleri genellikle doğru yanıtları her öğrenci için aynı olan başarı testleri 

olmuştur(Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2017). Bu başarı testlerinde genellikle akıl yoluyla 

irdeleme ve sorgulama gerektirmeyen, üst düzey düşünme becerilerini kapsamayan, gerçek 

yaşamla bağlantısı olmayan bilgiler ölçülmekteydi (Titiz, 1998). Ancak küreselleşme, artan 

rekabet, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim sistemlerine de değişikliklere yol açtı 

ve günümüzde ezber bilgiler yerine hızla değişen bilgileri edinip, edindikleri bilgileri gerçek 

yaşam durumlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek eğitim sistemlerinin temel hedefi haline 

gelmiştir. Bu insan tipinin yetiştirilmesi için ise eğitim kurumlarının yapısında ve bütün olarak 

eğitim sisteminde değişiklikler yapılması kaçınılmaz olmuştur.  

Ülkelerin eğitim felsefeleri kapsamında yetiştirmeyi planladığı insan tipi eğitim ve 

öğretim yaşantıları yoluyla gerçekleştirilmektedir. Belirlenen özelliklere sahip insan profiline 

ulaşılmasında ise uygulanan eğitim programları temel rol oynamaktadır. Eğitim programları 

öğrencilerin yaşantılarını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda düzenlemeleri 

kapsamaktadır. Öğretim programı ise eğitim programı içinde yer almakta ve öğrenme-öğretme 

süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Öğretim programı kapsamında bilgi ve 

beceriler planlı bir şekilde öğretim kurumlarında bireylere kazandırılmaktadır(Varış, 1988).  

Eğitim programı, hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak 

üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Hedefte bireylere kazandırılması amaçlanan istendik 

davranışlar yer alırken, içerikte hedeflere uygun olarak hazırlanan konular bütünü yer 

almaktadır. Öğrenme-öğretme sürecinde söz konusu içeriğin bireylere hangi yöntem ve 

tekniklerle seçileceği belirtilirken, değerlendirmede ise hedef-davranışların test edilmesi, 

istendik davranışların ne kadarının bireylere kazandırıldığının belirlenmesi 

gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme sistemin kalite kontrol mekanizmasını 

oluşturmakta, programın işlerliği hakkında paydaşlara dönüt sağlamaktadır(Demirel, 2009). 

Dolayısıyla bir programın işlerliğinin temel göstergelerinden biri ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerini işe koşmak ve elde edilen sonuçları yorumlamaktır. Program bileşenlerinin 

arasındaki dinamik ilişkilerden dolayı, bileşenlerden herhangi birinde yapılan bir değişiklik 

hepsini etkilemektedir. Örneğin ölçme ve değerlendirme bileşeninde yapılan bir değişiklik 
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programın içerik bileşenini de etkilemektedir. Bu duruma en uygun örnek olarak ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin içerik bileşenine olan etkisi gösterilebilir. Ülke çapında geniş 

ölçekli sınavlarda tercih edilen madde tipi olan çoktan seçmeli maddeler eğitim programlarının 

içerik boyutunu da etkilemiştir. Aynı zamanda öğrenme-öğretme süreçleri üzerinde de 

değişikliklere yol açmış, çoktan seçmeli maddelere uyumlu öğrenme etkinlikleri işe koşulmaya 

başlanmıştır (Demirel, 2009; Henson, 2006).  Buradan da anlaşıldığı gibi değerlendirme bileşeni 

hem bütünsel olarak program hem de öğretimin etkililiği konusunda büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de yabancı dil öğretimi uzun yıllardan beri eleştirilen bir konu haline gelmiştir 

ve öğrenci başarısızlığından öğretmenler, kullanılan yöntemler ve/veya öğretmenler sorumlu 

tutulmaktadır. Fakat bir dil programının etkililiği, işlerliği yalnızca öğrenme-öğretme 

süreçlerinden ziyade birden fazla aşamadan oluşmakta, planlama ve uygulama aşamalarını da 

içermektedir(Yordanova, 2000). Avrupa Konseyine göre öğretme öğrenme sürecinde kullanılan 

yöntemler bağlamla ilişkili olmalı ve kazanımlara ulaşmada en etkili olanlar arasından 

seçilmelidir. Dolayısıyla içerik ve yöntemler dil öğretiminde kilit bileşenleri oluşturmaktadır 

(CEF, 2009; Richards, 2001). Dil öğretiminde program geliştirmenin son aşaması ölçme ve 

değerlendirmedir ve değişen eğitim paradigmaları dil öğretimindeki ölçme yaklaşımlarını 

davranışçıdan daha iletişimci ve bütünleyici bir bakış açısına doğru değiştirmiştir (Brown, 

2004). Yapılandırmacı yaklaşımın uzantısı olarak geliştirilen yaklaşımlar, ayrık nitelikli sınama, 

bütünlükçü sınama, iletişimci sınama ve performansa dayalı sınamadır.  Hughes(1989), birden 

fazla dil becerisini ölçmeye yönelik sınav uygulamalarını bütünlükçü olarak belirtirken, her bir 

sorusu bir dilbilgisi kuralını ölçen bir sınavı ise ayrık nitelikli sınama olarak tanımlamıştır. 

Birden çok beceriyi içeren okuma ve yazma, dinleme ve yazma gibi sınamalar bütünlükçü 

yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Gerçek hayatla ilişkili görevlerin iletişimci yaklaşım, dili 

üretme becerilerinin temel aldığı sınama durumları ise performansa dayalı yaklaşım içinde yer 

almaktadır.  

Brown(2004) performansa dayalı yaklaşımı sözlü ve yazılı üretim olarak tanımlamakta 

ve aynı zamanda bütünlükçü yaklaşım içinde de yer alabileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu 

yaklaşım kapsamında gerçek hayatta gerekli olan dil becerileri de bireyler tarafından 

kullanılmakta, bu durumda iletişimci yaklaşımı desteklemektedir. Bu yaklaşımlara ek olarak dil 

öğretimi kapsamında ele alınabilecek son yaklaşım ise alternatif değerlendirme yaklaşımıdır. 

Birenbaum(1996)’a göre alternatif değerlendirme, değerlendirme ve öğretim sürecini 

bütünleştirmekte, üründen çok sürece odaklanmakta ve öğrenenin etkin katılımını 

gerektirmektedir. Alternatif değerlendirme yaklaşımı içinde portfolyo değerlendirmesi, akran 

değerlendirmesi, kontrol listeleri, performans görevleri gibi teknikler yer almaktadır(MEB, 

2006).  Yapılan tanımlamalardan da görüldüğü üzere değerlendirme yaklaşımlarını binişik bir 

yapı sergilemektedir. Kutlu, Doğan ve Karakaya(2017)’da bu durumu doğrulamakta ve 

performansa dayalı durum belirleme, gerçek yaşama dayalı durum belirleme ve portfolyoya 

dayalı durum belirleme tekniklerini alternatif yaklaşım kapsamında değerlendirmiştir. Ve 

Ayrıca Ariasan ve Russel(2008) da alternatif değerlendirmenin performansa dayalı durum 

belirleme kavramı ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler.  Bu çalışma kapsamında incelemeye 

alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri 

Brown(2004)  ve Kutlu, Doğan ve Karakaya(2017) tarafından belirlenen yaklaşımlar gözetilerek 

incelenmiştir.  

Eğitim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme bileşenine ilişkin yapılan 

çalışmalar incelendiğinde matematik ve fen bilimleri disiplinlerinde sayıca fazla çalışma 

olmasına rağmen, İngilizce dersine ilişkin ölçme ve değerlendirme bileşeninin incelendiği 

çalışmaların sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  İlgili alan yazın incelendiğinde, 

ortaokul İngilizce dersinin hedef, içerik ve yöntemler kısımlarına ilişkin birçok değişken ile 
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ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığı, ancak ölçme ve değerlendirme öğesine ilişkin yapılan 

çalışmaların sınırlı sayıda ve çoğunlukla öğretmenlerin görüşlerini ve kullandıkları yöntem ve 

teknikleri saptamaya yönelik olduğu belirlenmiştir (Cihan ve Gürlen, 2013; Gürlen ve Cihan, 

2008;Çankaya, 2015; Erbilen-Sak, 2008; Kandemir ve Tok, 2015; Küçük, 2008; Merter, Kartal 

ve Çağlar, 2012). Ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin temel dil becerilerine göre nasıl dağılım gösterdiği, programın benimsediği 

yaklaşım ile uyumlu olup olmadığını ve sınıf düzeylerine göre nasıl bir değişim gösterdiğini 

inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında ortaokul İngilizce 

dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi, temel 

dil becerilerine ve farklı sınıf düzeylerine göre kullanılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 

neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede İngilizce dersi öğretim programının 

ölçme ve değerlendirme öğesinin dil becerilerini kapsama düzeyi, farklı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarını içerme durumu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmanın İngilizce dersi öğretim 

programının ölçme ve değerlendirme bileşenine eleştirel bir bakış sağlaması, programın bu 

alandaki yeterliğini belirlemesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgular ise 

öğretmenlere ve araştırmacılara ortaokul İngilizce dersi öğretim programının ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin yeterliği, öğretim programının işlerliği hakkında bilgi sağlayacak 

ve hem politika yapıcılara hem de öğretmenlere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

Yöntem 

Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda uygulanmakta olan 

İngilizce dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesine nasıl yer verildiğini, 

önerilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlanmaktadır. 

Bu temel amaç gözetilerek, söz konusu araştırmanın modeli betimsel nitelikteki tarama 

modelidir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yer alan betimsel model kullanılarak çalışma 

yürütülmüştür.  

Çalışma Materyali 

Araştırma kapsamında MEB tarafından 2018 yılında yayınlanan İngilizce Dersi 

Öğretim Programı incelenmiştir. İncelemeye alınan öğretim programı MEB internet sitesinde 

yayınlamaktadır ve buradan temin edilmiştir(MEB, 2018). 

MEB tarafından yayınlanan İngilizce dersi öğretim programı, 2. Sınıftan 8. Sınıfa kadar 

tüm ilk ve orta düzeydeki İngilizce derslerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Söz konusu 

materyalde farklı bölümler yer almaktadır. Öncelikle programın temel aldığı felsefe, genel 

amaçlar, beklenen beceri ve değerler ile öğretim programında benimsenen ölçme yaklaşımları 

yer almaktadır. Program kapsamında benimsenen temel ölçme yaklaşımlarının ardından, bu 

yaklaşımların hangi teknikler kullanılarak uygulamaya konulabileceğini belirten çeşitli test 

teknikleri sunulmaktadır. Dil becerileri temel alınarak sunulan bu teknikler, benimsenen ölçme 

yaklaşımları ve sınıf düzeylerinde her ünite için oluşturulmuş olan görevler ve ev ödevleri 

kısımları çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında İngilizce dersi öğretim 

programının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan kısımları incelemeye alınmış, felsefe, genel 

amaçlar, beklenen beceriler gibi diğer bileşenleri çalışmanın amaçları gözetilerek dışarıda 

tutulmuştur.    
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Veri Toplama Araçları 

Çalışma kapsamında incelemeye alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programı, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan bir değerlendirme formu kullanılarak analiz edilmiştir.  

Değerlendirme formunda, sınıf düzeylerine göre, incelemeye alınan görev ve ev ödevlerinin 

öncelikli olarak hangi temel dil becerisini ölçmeye yönelik olduğu belirlenmekte ardından bu 

görevin dil becerileri ölçme yaklaşımlarından hangisi/ hangilerine uyumlu olduğu 

belirlenmektedir. Form kapsamında dört temel dil becerisi; yazma, konuşma, dinleme ve okuma 

incelemeye alınırken, dil becerisi ölçme yaklaşımlarından ise en kapsamlı olduğu belirlenen beşi 

incelemeye alınmıştır.(KAYNAK). Bunlar; Ayrık nitelikli, Bütünlükçü, Performansa Dayalı ve 

Alternatif Değerlendirme yaklaşımlarıdır.   

Değerlendirme formu geliştirildikten sonra, program geliştirme ve ölçme ve 

değerlendirme alanında çalışan doktora derecesine sahip iki araştırmacının görüşüne sunulmuş, 

gerekli görülen revize işlemleri yapıldıktan sonra analizlere geçilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında incelemeye alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programı 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 

Veri analizi kısmında ise Miles ve Huberman(1984) tarafından önerilen nitel veri analizi süreci 

benimsenmiştir. Üç aşamadan oluşan bu sürecin ilki veri azaltmadır ve bu çalışma kapsmaında 

da doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş verilerin azaltılması amacıyla öncelikli olarak ilk 

ve ortaokul İngilizce dersi öğretim programı bir bütün olarak incelemeye alınmıştır. Bu 

inceleme aşamasında programın her bölümünde yer alan ölçme ve değerlendirmeye ilişkin 

bileşenler, önerilen yaklaşım ve teknikler, özetle analiz edilecek veriler belirlenmiştir. Aynı 

zamanda bu aşamada ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin inceleneceği dil becerileri ölçme 

ve değerlendirme yaklaşımları da ilgili alan yazın gözetilerek belirlenmiştir. İkinci basamak 

olan verilerin görselleştirilmesi aşamasında incelemeye alınmasına karar verilen ölçme ve 

değerlendirme ögeleri sınıf düzeylerine göre tablolaştırılmış, tekrarlayan görevler/etkinlikler 

belirlenmiştir. Böylece işlenecek verilerin daha kolay anlaşılır bir forma dönüştürülmesi 

sağlanmıştır. Miles ve Huberman(1984) tarafından önerilen sürecin son basamağında ise sonuca 

ulaşma ve teyit etme bulunmaktadır ve bu çalışma kapsamında da bu aşamada oluşturulan 

değerlendirme formuna göre daha önceki aşamalarda belirlenen ölçme ve değerlendirme 

etkinlikleri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar betimsel olarak sunulmuş ve yorumlamalar 

ise araştırmacılar tarafından değerlendirme formunda kullanılan temalar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Böylelikle farklı sınıf düzeylerinden elde edilen bulgular arasında 

karşılaştırmalar yapılmış, tema olarak belirlenen dil becerileri ile ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımları birlikte yorumlanmıştır. Bu aşamalar aynı zamanda Dey(1993) tarafından önerilen 

nitel veri analizi süreci aşamaları olan betimleme-sınıflama ve ilişkilendirme ile uyumludur.  

Bulgular 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular sınıf düzeyleri temel alınarak sunulmuştur. 

İncelemeye alınan tüm sınıf düzeyleri için dil becerilerine ilişkin kullanılması önerilen beş farklı 

yaklaşım, ayrık nitelikli, bütünlükçü, iletişimci, performansa dayalı ve alternatif değerlendirme 

yaklaşımları incelemeye alınmıştır. Her bir ölçme ve değerlendirme etkinliğinin hangi 

yaklaşım/yaklaşımlara uygun olarak geliştirildiği ve ölçülmesi hedeflenen dil becerisi 

belirlenmiştir.  Öncelikli olarak incelemeye alınan ilk sınıf düzeyi olan 5. Sınıf İngilizce dersi 

öğretim programına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. 
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Beşinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

 5. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Topalm 

Kullanılan  
Yaklaşım 

Ayrık Nitelikli - - 2 - 2 

 Bütünlükçü 1 2 - 1 4 
İletişimci 1 2 2 5 10 
Performansa Dayalı 1 2 - 3 6 

 Alternatif 
Değerlendirme 

1 2 - 4 7 

Toplam  4 8 4 13  

 

Beşinci sınıf düzeyinde öğretim programında yer alan 15 farklı ölçme ve değerlendirme 

etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 

kullanarak incelenmiştir. Bir etkinlik birden çok ölçme yaklaşımını kapsayabilecek şekilde 

değerlendirilmiştir. Tablo 1’de yer alan bulgular incelendiğinde,  en fazla ölçme etkinliğinin 

konuşma becerisine yönelik olarak tasarlandığı belirlenmiştir.  Konuşma becerisinin ardından 

en fazla ölçme etkinliğinin yazma becerisine yönelik olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Okuma 

ve dinleme becerilerine ilişkin dörder etkinlik olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ölçme 

yaklaşımlarına göre incelendiğinde ise, yalnızca bir dilbilgisi kuralını ölçmeyi amaçlayan ayrık 

nitelikteki ölçme yaklaşımının 5. Sınıf düzeyinde oldukça sınırlı sayıda etkinlik için kullanıldığı 

görülmüştür. Performansa dayalı ölçme yaklaşımı ile alternatif değerlendirme en fazla etkinlik 

içeren alan iken, birden çok beceriyi barındıran bütünlükçü yaklaşım, iletişimci yaklaşımdan 

sonra gelmektedir.  

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin içerikleri incelendiğinde ise; konuşma becerisi 

için; sunu hazırlama, yön tarifi verme, görüşme yapma, soru-cevap yöntemi gibi performansa 

dayalı, iletişimci ve bütünlükçü değerlendirme yöntemlerini barındıran etkinliklerin yer aldığı 

belirlenmiştir.  Yazma becerisi için görsel sözlük oluşturma, poster hazırlama, görsel öykü 

yazma, alışveriş listesi hazırlama, not tutma, harita oluşturma gibi performansa dayalı, 

iletişimci, alternatif ve bütünsel ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. 

Dinleme ve okuma becerilerine ilişkin yapılan incelemelerde bu becerilere ilişkin 

etkinliklerin daha az sayıda oluşturulduğu, özellikle doğrudan okuma becerisine ilişkin 

oluşturulmuş bir ölçme ve değerlendirme etkinliğinin olmadığı belirlenmiştir. Dinleme 

becerisinin ise öğrencilerin kurdukları diyaloglar ile soru cevap yöntemi kullanılarak iletişimci 

yaklaşımla ölçülmesi planlanmıştır. Yalnızca üç ünitede ayrık nitelikli değerlendirmeye uygun 

3 dinleme etkinliği olduğu belirlenmiş fakat bunların programda ölçme durumlarında yer 

almadığı belirlenmiştir.  

İncelenen bir diğer sınıf düzeyi olan 6. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı için elde 

edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo 2. 

Altıncı Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 
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6. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 

 Ayrık Nitelikli - - - - - 
Kullanılan  
Yaklaşım 

Bütünlükçü - 4 - 2 6 
İletişimci 1 4 - 2 7 
Performansa 
Dayalı 

1 4 2 2 9 

 Alternatif  - 2 - - 3 

Toplam  2 14 2 7  

 

6. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 16 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Bir etkinlik birden çok ölçme yaklaşımını 

kapsayabilecek şekilde değerlendirilmiştir, bu nedenle beceri ve yaklaşımlara göre incelenen 

etkinlik sayısı toplam etkinlik sayısından daha fazladır. Dil becerilerine göre elde edilen 

bulgular incelendiğinde, en fazla ölçme etkinliğinin konuşma ve yazma becerisine yönelik 

olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Okuma ve dinleme becerileri ise bu sınıf düzeyinde oldukça 

az sayıda ölçülen dil becerileri olmuştur. Bu beceriler farklı becerilerin içinde yer almakta ancak 

doğrudan bu becerilere ilişkin önerilen ölçme etkinliklerinin sayısının yetersiz olduğu 

belirlenmiştir.  Elde edilen bulgular kullanılan yaklaşımlara göre incelendiğinde beşinci sınıf 

düzeyinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının bu sınıf düzeyinde de tercih 

edilmediği görülmüştür. Performansa dayalı ölçme yaklaşımı ile iletişimci ve bütünlükçü 

değerlendirme en fazla etkinlik içeren alanlar iken, alternatif değerlendirme yaklaşımı 

benimsenerek oluşturulan ölçme etkinliklerinin sayısı  5. Sınıf düzeyine göre daha azdır. 

Konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesi bütünlükçü ve iletişimsel yaklaşım içinde 

gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda performansa dayalı ve alternatif değerlendirme 

yaklaşımlarından da faydalanılmıştır.  

Önerilen ölçme etkinliklerinin içerikleri incelendiğinde ise, konuşma becerilerinde 

öğrencilerden drama yapmaları, anket hazırlayıp uygulamaları, kukla gösterileri hazırlamaları, 

meslekleri tanıtan konuşmalar yapmaları, slogan ve poster hazırlamaları ve konular üzerine 

diyalog kurmaları beklenmektedir. Grup çalışmalarında dinleme becerisinin de aktif olarak 

kullanılması gerekmektedir.  

Yazma becerisi kapsamında ise, poster hazırlayıp farklı yiyecek ve içecekleri kategorize 

etmeleri, görsel sözlük hazırlamaları, grafik oluşturmaları, notlar almaları ve kartpostal 

hazırlayıp hikayeleştirerek yazmaları beklenmektedir. Okuma becerisine ilişkin ise doğrudan 

hazırlanan bir ölçme durumu belirlenememiş, yazma ve diğer becerilerin içerisinde bütünlükçü 

yaklaşım çerçevesinde test edildiği sonucuna varılmıştır. Yazma becerisi kapsamında 

bütünlükçü, iletişimsel ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımları eşit oranda 

benimsenmiştir.  Ortaokul 7. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı için yapılan incelemeler 

sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 3. 

Yedinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

7. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 
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Kullanılan  
Yaklaşım 

Ayrık Nitelikli - - - - - 

 Bütünlükçü - 3 2 1 6 
İletişimci - 2 2 2 6 
Performansa 
Dayalı 

- 4 - 1 5 

 Alternatif 
Değerlendirme 

- 1 - - 1 

Toplam  - 10 4 4 18 

 

7. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 12 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Ölçme etkinlikleri dil becerilerine göre 

incelendiğinde, en fazla ölçme etkinliğinin yazma becerisine odaklandığı, konuşma becerisinin 

de yazmadan sonra en fazla vurgulanan alan olduğu görülmektedir. Doğrudan okuma ve 

dinleme becerilerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilen bir ölçme etkinliğinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen bulgular ölçme yaklaşımlarına göre incelendiğinde beşinci ve altıncı sınıf 

düzeylerinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının programda tercih edilmediği 

görülmüştür. Bütünlükçü yaklaşım en fazla tercih edilen ölçme yaklaşımı iken, ikinci olarak 

performansa dayalı ölçme yaklaşımı da en çok kullanılan yaklaşım olmuştur. İletişimci 

yaklaşımın önceki sınıf düzeylerine göre daha sınırlı sayıda etkinlikle temsil edildiği, alternatif 

yaklaşım içinde değerlendirilebilecek yalnızca bir ölçme etkinliğinin olduğu belirlenmiştir.  

Önerilen ölçme etkinliklerinin incelenmesi sonucunda, bütünlükçü ve iletişimsel 

yaklaşım içinde ölçülen konuşma becerisi için öğrencilerden öneriler sunmaları, parti 

hazırlamak için arkadaşları ile iletişim kurmaları beklenmektedir. Dinleme becerisine ilişkin ise 

doğrudan oluşturulan bir ölçme etkinliği bulunmamakta, arkadaşlarla iletişim kurulurken 

dinleme becerisinin işe koşulduğu göz önünde bulundurularak iletişimci yaklaşım kapsamında 

ölçülebileceği sonucuna varılmıştır. En çok etkinlik ile yoklanan yazma becerisi kapsamında 

öğrencilerden çoğunlukla poster hazırlamaları istenmiştir. Diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak daha karmaşık bir beceri olarak nitelendirebilecek mektup yazma becerisi de bu sınıf 

düzeyindeki öğrencilerden beklenmektedir. Ayrıca harita hazırlamaları, ünlü bir bilim adamının 

ya da tarihi bir figürün biyografisini yazmaları öğrencilere verilen diğer görevlendendir.. Okuma 

becerisine ilişkin ise doğrudan hazırlanan bir ölçme durumu belirlenememiş, yazma ve diğer 

becerilerin içerisinde bütünlükçü yaklaşım çerçevesinde test edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. 

Sekizinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

8. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 

Kullanılan  Ayrık Nitelikli - - - - - 
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Yaklaşım 
 Bütünlükçü 1 2 - 1 4 

İletişimci 1 4 - 1 6 
Performansa Dayalı 2 3 1 2 8 

 Alternatif 
Değerlendirme 

- - - - - 

Toplam  4 9 1 4 18 

8. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 9 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, dil becerilerine göre 

incelendiğinde, en fazla ölçme değerlendirme etkinliğinin yazma becerisine ilişkin olduğu(6 

görev) olduğu belirlenmiştir. Okuma ve dinleme alanları yazma becerisinin içinde bütüncül bir 

yaklaşımla ölçülmekte iken, konuşma becerisine ilişkin düzenlenen üç ayrı etkinlik olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonuçları ölçme yaklaşımlarına göre incelendiğinde diğer tüm 

sınıf düzeylerinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının programda tercih edilmediği 

görülmüştür.  

Bütünlükçü, iletişimci ve performansa dayalı yaklaşım neredeyse eşit oranda programda 

yer alırken, alternatif yaklaşımın diğer sınıf düzeylerine göre daha sınırlı sayıda programda yer 

aldığı görülmüştür.  Konuşma etkinliklerinin tümü bütünlükçü ve iletişimci yaklaşım ile 

hazırlanmıştır. Yazma etkinliklerinde ise bunlara ek olarak üç etkinlik de performans 

değerlendirme yaklaşımı işe koşulmuştur.  Konuşma becerisi diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak daha kapsamlı alt kazanımlar içermekte ve daha karmaşık ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri incelenmektedir. Öğrencilerin bir çağrı merkezinde çalıştığı düşünülerek çeşitli 

görevler verilmekte ve rollerine göre verilen kartlarda yer alan yönergeleri gerçekleştirmeleri 

beklenmektedir. Daha alt sınıflarda konuşma becerileri hazırlıklı konuşmalar şeklinde 

gerçekleşirken, 8. Sınıf düzeyindeki konuşmalar hazırlıksız konuşma kategorisinde yer 

almaktadır. Bir diğer etkinlikte öğrencilerin çiftler oluşturup röportaj yapmaları beklenmekte, 

dolayısıyla öğrencilerin hazırlık yapmaları için bir süre tanınmamaktadır. Özetle 8. Sınıf 

düzeyinde yer alan konuşma becerileri daha alt sınıflara göre daha karmaşık, günlük hayata daha 

uygun ve performans gerektiren niteliktedir.  Dinleme becerisine ilişkin yapılan belirlemeler ise 

alt sınıf düzeylerinde elde edilen bulgularla paraleldir.  Bu beceriye ilişkin doğrudan oluşturulan 

bir ölçme etkinliği bulunmamakta, arkadaşlarla iletişim kurulurken dinleme becerisinin işe 

koşulduğu göz önünde bulundurularak iletişimci yaklaşım kapsamında ölçülebileceği sonucuna 

varılmıştır. 

En çok etkinlik ile yoklanan yazma becerisi kapsamında, 7. Sınıf düzeyinde olduğu gibi, 

öğrencilerden çoğunlukla poster hazırlamaları istenmiştir. Diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak öğrencilerden açıklayıcı paragraflar yazmaları beklenmektedir. Daha önceki sınıf 

düzeylerinde olduğu gibi, yine harita hazırlamaları, yemek tarifi vermeleri gibi günlük hayata 

ilişkin beceriler de öğrencilerden yazma becerisi kapsamında beklenen görevlendendir. Yine 

yalnızca okuma becerisine ilişkin geliştirilen bir ölçme ve değerlendirme etkinliği 

belirlenememiş ancak performans yaklaşımı ile hazırlanan bir görevde öğrencilerin öncelikli 

olarak okuma yapmaları beklenmektedir.  

Tartışma 

Ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin incelendiği bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: İngilizce dersi öğretim programında; sınıf düzeyi fark etmeksizin 

yapılandırmacı yaklaşıma paralel ölçme yaklaşımları ve yöntemleri önerilmekte ancak tüm sınıf 

düzeylerinde ortak olarak öğretmenlere kılavuzluk edecek örnek eksikliği bulunmaktadır. 
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Önerilen yöntem ve tekniklere ilişkin örneklerin sunulmamış olması, söz konusu yöntemleri 

öğretmenin inisiyatifine bırakmakta, bu durum da uygulamada belirsizliklere yol açmaktadır. 

Tüm sınıf düzeylerinde alternatif değerlendirme yaklaşımlarının programa dâhil edildiği 

belirlenmiştir. Bu bulgu da çağdaş eğitim paradigmalarını destekler niteliktedir. 

Kandemir(2017) 2. Sınıf İngilizce dersi öğretim programını incelediği çalışmasında 

öğretmenlerin alternatif değerlendirme yaklaşımlarından portfolyo değerlendirmesini sıklıkla 

tercih ettiklerini belirlemiştir. Buna ek olarak öğretmenlerin 2. Sınıf düzeyindeki  ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin sınıf düzeyine uygun olduğunu, çağdaş eğitim yaklaşımlarını 

destekler nitelikte olduğunu belirtmiştir. Maviş(2015) Türkçe ve İngilizce dersi öğretim 

programlarını karşılaştırdığı çalışmasında, her iki programda da öz, akran değerlendirmesi ile 

öğrenci dosyalarına-portforlyolara- büyük önem verildiğini belirlemiştir Erbilen-Sak(2008) 

tarafından yapılan çalışmada ise öğretim programında alternatif değerlendirme 

yaklaşımlarından grup, akran ve öz değerlendirmeye yer verildiği ancak velilerin değerlendirme 

sürecine katılmadığı belirlenmiştir.  Benzer şekilde bu çalışma kapsamında da alternatif 

değerlendirme yaklaşımı kapsamında akran, öz, grup değerlendirme, portfolyolara ve 

gözlemlere yer verildiği belirlenmiş ancak eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından biri olan 

velilerin değerlendirme süreci kapsamına alınmadığı belirlenmiştir.  

Elde edilen bulgular farklı dil becerilerine göre analiz edildiğinde, programın hedef 

kısmında dört temel beceri de eşit olarak vurgulanmış olsa da, tüm sınıflar için konuşma ve 

yazma becerileri merkeze alınmış olduğu, okuma ve dinleme becerilerine ilişkin önerilen ölçme 

ve değerlendirme etkinliklerinin sayısı yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle 

tüm becerilerin eşit oranda gelişmesini sağlamak için tüm sınıf düzeylerinde dinleme ve okuma 

becerilerine ilişkin ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sayısının artırılması önerilebilir. 

Çankaya(2015) tarafından yapılan çalışmada ise konuşma ve dineleme becerisi programda 

vurgulanıyor olsa da, malzeme eksikliği, kalabalık sınıflar ve belirsiz değerlendirme 

kriterlerinden dolayı konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesinde gerçekten ciddi 

problemler yaşandığı öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Özellikle dinleme becerisinin yeterli 

düzeyde ölçülemediği Çankaya(2015) ve Cihan ve Gürlen(2015)’in çalışmalarından elde edilen 

ortak sonuçtur.  Programın genelinde iletişimci yaklaşımın hakim olduğu belirlenmiş ve bu 

bulgu da çağdaş yaklaşımlarla ve benzer çalışmalarla uyum göstermektedir(Cihan ve Gürlen, 

2013).  
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Motivasyon ve Başarının Yordayıcılarının Çoklu 

Doğrusal Regresyon ve Yol Analizi İle İncelenmesi 

Sevilay Çırak Kurt117, İlhan Koyuncu118 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik başarısı ve 

motivasyonları ile ilgili bireysel özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan veri 

setleri, iki farklı üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 405 öğretmen 

adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Semerci (2010) tarafından 

geliştirilen Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı 0.908 bulunmuştur. Verilerin analizinde öncelikle çoklu doğrusal regresyon 

analizleri kullanılarak öğretmen adaylarının motivasyon ve akademik başarıları üzerinde etkili 

olabilecek olası değişkenler incelenmiştir. Sonrasında ise regresyon analizlerinde önemli 

bulunan değişkenlerle bir yol modeli oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmen 

adaylarının motivasyonlarını açıklayan değişkenler üniversite giriş puanı ve cinsiyettir. 

Akademik başarılarını açıklayan değişkenler ise motivasyon, okuduğu bölüm, cinsiyet ve 

barınma durumudur. Anlamlı yordayıcılar ile kurulan yol modeli için elde edilen uyum 

istatistikleri iyi düzeyde model veri uyumu olduğunu göstermiştir (Ki-Kare=2.29; Ki-

Kare/sd=2.29; p>0.05; RMSEA=0.057; NNFI=0.91; CFI=0.99; SRMR=0.023; AGFI=0.97). 

Cinsiyetin akademik motivasyon ve başarı için önemli bir yordayıcı olması, üniversitenin giriş 

puanının akademik başarıyı yordamaması, akademik motivasyonun akademik başarıyı 

yordaması araştırmadan elde edilen bazı önemli sonuçlardır. Araştırma kapsamında tüm 

sonuçlar bir arada değerlendirilerek bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, motivasyon, çoklu doğrusal regresyon, yapısal 

eşitlik modelleme, yol analizi. 

 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the individual characteristics of prospective teachers 

regarding their academic achievement and motivation. The data set used in the research were 

collected from 405 pre-service teachers from different departments of two different universities 

through the personal information form developed by the researchers and the Achievement-

Focused Motivation Scale developed by Semerci (2010). The Cronbach's alpha reliability 

coefficient of the scale was 0.908. In the analysis of the data, firstly, multiple linear regression 

analyzes were used to investigate possible variables that might have an impact on the motivation 

and academic achievement of the prospective teachers. Afterwards, it created a path model with 

the variables found to be important in the regression analysis. According to the findings of the 

study, the variables explaining the motivation of teacher candidates are university entrance score 

and gender. The variables that explain academic achievement are motivation, department, 

gender and housing. The fit statistics obtained for the road model established with significant 

predictors showed good model data fit (Chi-Square = 2.29; Chi-Square / sd = 2.29; p> 0.05; 

RMSEA = 0.057; NNFI = 0.91; CFI = 0.99; SRMR). AGFI = 0.97). Gender is an important 
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predictor of academic motivation and achievement, university entrance points do not predict 

academic achievement, academic motivation predicts academic achievement are some 

important results obtained from the research. Within the scope of the research, all the results 

were evaluated together and some suggestions were made. 

Keywords: academic achievement, motivation, multiple linear regression, structural 

equation modeling, path analysis. 

 

 

Giriş 

Kökeni Latince “motus”(hareket) kelimesinden gelen motivasyon kavramı, öğrenme ve 

başarının anahtar unsurlarından biridir. Bireyi harekete geçiren ve davranışın sürekliliğini 

sağlayan itici güç (istek) olarak tanımlanan (Ryan & Deci, 2000) motivasyon(güdü) sosyal 

bilişsel teori, öz belirleme teorisi, başarı hedef yönelimi gibi pek çok kuramca açıklanmakta ve 

içsel motivasyon, dışsal motivasyon, motivasyonsuzluk (Deci & Ryan, 1985) olarak 

gruplanmaktadır. 

Eğitim araştırmalarında en çok ele alınan iki kavram olarak düşünülebilecek olan 

motivasyon ve başarı pek çok araştırmada birlikte ele alınmış ve bu araştırmaların çoğunda 

motivasyon başarı ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur (Ergin & Karataş, 2018; Eymur & 

Geban, 2011; Li & Pan, 2009; Richardson, Abraham & Bond, 2012; Steinmayr & Spinath, 

2009). Buna göre başarı oranını artırmak isteyen eğitimciler güdü ile ilgilenmek durumundadır. 

Nitekim kimi öğrenenler başarmada daha istekli iken kimi öğrenenlerin daha az istekli olduğu 

bilinmektedir. Yani başarma isteği kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bunların nedenleri 

bazen bireysel özellikler bazen de eğitimle ilgili geçmiş yaşantılar olabilmektedir. Her ne 

şekilde olursa olsun güdü ile ilgili etmenlerin detaylıca incelenmesi gerekmektedir (Umay, 

2002). 

Daha önce de ifade edildiği gibi pek çok araştırmada motivasyon ile gerek bir 

ders/çalışmadaki başarının (ör: Unrau & Schlackman, 2010) gerekse genel akademik başarının 

birlikte incelendiği ve son yıllardaki araştırmalarda motivasyon-başarı ikilisinin demografik 

veya psikolojik pek çok değişkenle ilişkisine odaklanıldığı görülmektedir. Örneğin; sınav 

kaygısı, çalışma alışkanlıkları, motivasyon, başarı (Ergene, 2011); özbelirleme, özyeterlik, 

motivasyon, başarı (Bryan, Glynn & Kittleson, 2011); özdüzenlemeli öğrenme, motivasyon, 

başarı (Mega, Ronconi & De Beni, 2014); benlik, özyeterlik, motivasyon, başarı gibi. Kimi 

araştırmalarda da motivasyon ve başarının yordayıcılarının ayrı ayrı incelendiği; motivasyon ve 

başarı ile ilişkili pek çok değişkenin belirlendiği görülmektedir. Özkaya’nın (2017) metabilişsel 

becerilerin motivasyonu yordaması; Sidekli ve Akdoğdu’nun (2018) özdüzenleme stratejileri ve 

motivasyonel inancın başarıyı yordaması; Üredi ve Üredi’nin (2005) öğrenme stillerinin 

başarıyı yordaması çalışmaları bunlardan bazılarıdır. 

Farklı öğrenim düzeylerinde cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo ekonomik 

durum, sınıf düzeyi, barınma durumu, üniversite tercih sırası gibi demografik değişkenler de 

motivasyon ve başarıda etkili olabilmektedir (Demir & Arı, 2013; Ergin & Karataş, 2018; 

Fenollar, Román & Cuestas, 2007; Gömleksiz & Serhatlıoğlu, 2013; Lopez Turley & Wodtke, 

2010; Parvizrad, Charati, Sadeghi, Mohammadi & Hosseini, 2014; Sheard, 2009; Unrau & 

Schlackman, 2010; Yıldırım, Demirtaş-Zorbaz, Ulaş, Kızıldağ & Dinçel, 2017). Motivasyon ile 

ilgili araştırmalarda ağırlıklı olarak psikolojik değişkenlere, başarı ile ilgili araştırmalarda ise 

cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, etnik köken gibi kişisel özelliklerin yanında çeşitli psikolojik 

değişkenlere odaklanıldığı söylenebilir. 
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Uluslararası alan yazında motivasyon ve başarı ile ilgili araştırmaların çoğunlukla 

regresyon ve yapısal eşitlik modelleme ile yürütüldüğü ulusal alanyazında motivasyon ve 

akademik başarı özelinde araştırmaların genellikle bir ders özelinde yürütüldüğü ve daha 

çoğunda t ve F testi olmak üzere regresyon analizinin de kullanıldığı görülmektedir. Yapısal 

eşitlik modelleme ile ilgili araştırmaların daha çok eğitim yönetimi alanında yürütüldüğü 

söylenebilir. Bu araştırmada motivasyon ve başarı ile ilgili olduğu düşünülen çeşitli demografik 

özelliklerin regresyon ve yol analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, çoklu doğrusal 

regresyon yöntemi ile başarı ve motivasyonu yordayan bağımsız değişkenler tespit edilmiştir. 

Regresyon analizi ile araştırmaya dahil edilen bağımsız değişkenlerin (yordayıcılar), bağımlı 

değişkeni (yordanan) ne düzeyde etkilediği, değişkenliğini ne kadarını açıkladığı ve alacağı 

değerin ne olacağı belirlenir. İstatistiksel olarak, yordayan değişken veya değişkenlerin 

yordanan değişkenlerle olan ilişkisi bir model dahilinde gösterilir. Basit regresyon modeli şu 

şekilde ifade edilir: 

Y=bX+a 

Denklemde Y bağımlı değişken, X bağımsız değişken, b bağımsız değişkenin modele 

sağladığı biricik ve bağımsız katkıyı ve a değeri ise bağımsız değişken 0 olduğunda Y’nin 

beklenen değerini ifade eder. X bağımsız değişkeni kategorik olmayan nicel bir değişken 

olduğunda b değeri, X değişkenindeki bir birimlik değişim olduğunda Y bağımlı değişkenindeki 

değişimin yönünü ve miktarının ne olacağını belirtir. X bağımsız değişkeni kategorik bir 

değişken olduğunda ise b değeri, Y bağımlı değişkeninde grup ortalama farklarının yaratacağı 

değişimin yönünü ve miktarının ne olacağını belirtir. Bağımsız değişken sayısı birden fazla 

olduğunda ise regresyon modelinin denklemi şu şekilde olacaktır: 

𝑌 = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑎 

Denklemde (X1,X2,…,Xi) 1’den i’ye kadar olan bağımsız değişkenleri, (b1,b2,…,bi) 

1’den i’ye kadar olan bağımsız değişkenlerin katsayılarının alacağı değerleri ifade eder. Çoklu 

regresyon analizi, birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 

açıklayan bir model geliştirmek, bu etkinin her bir bağımsız değişken için derecesini ve 

değişkenliği açıklamadaki önem sırasını belirlemek amacıyla kullanılır. Araştırma kapsamında, 

akademik başarı ve motivasyonu yordayan önemli değişkenler çoklu regresyon analizi ile 

belirlendikten sonra yol analizi ile bu değişkenlerin oluşturabileceği teorik yapı test edilmiştir.  

Yol analizinde, çoklu doğrusal regresyon ya da doğrusal cebir kullanılarak bir eşitlikler 

sisteminin çözümünden hareketle parametre kestirimi yapılır (Çokluk, Şekercioğlu & 

Büyüköztürk, 2014). Yol analizinin ilk uygulamaları İngiliz biyometrist Sewell Wright’ın 

(1920, 1921) çalışmalarına dayanır. Wright’ın yol analizi yaklaşımı üç adımdan oluşur (Raykov 

& Marcoulides, 2006): 

1. Ölçülen değişkenlerin ilişkisi ile bir eşitlik modeli oluşturulur.  

2. Bilinmeyen model parametreleri açısından bu değişkenler arasındaki korelasyonlar 

belirlenir.  

3. Parametreler açısından örneklem korelasyonu ile yer değiştirilen eşitlik sonucunda 

oluşabilecek sistem çözülmeye çalışılır.  

Yol analizi, standardize edilmiş regresyon katsayıları kullanılarak dışsal değişkenlerin 

(exogenous) içsel değişkenlere (endogenous) olan kısmi etkisi incelenir (Maruyama, 1998). 

Çoklu regresyon ve korelasyon analizlerinin yetersiz kaldığı, değişkenler arasındaki doğrusal 

ve dolaylı etkilerin bir arada incelendiği araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bir yaklaşımdır. 

Yol analizi tekniği, deneysel olmayan durumlarda değişkenlerden birinin diğerine doğrudan 

nedensel katkısını değerlendirmeyi sağlamaktadır (Jöreskog & Sörbom, 1993). Yol analizindeki 

amaç, değişken grupları arasındaki nedensel bağlantıların önemliliğini ve büyüklüğünü tahmin 
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etmektir. Bu analiz, nedensel ilişkileri açıklama bakımından regresyon analizin üstün olarak ele 

alınabilir. Şekil 1’de bazı yol modelleri verilmiştir (Kline, 2005). 

  

Şekil 1’e göre, yol analizinde bazen bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken 

arasındaki, ilişkili birden fazla bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken arasındaki ya da bir 

bağımsız değişken ile iki bağımlı değişken arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiler, değişkenlerin 

kendilerinden olan (unique) ya da dışsal kaynaklı (disturbance) hataları göz önünde 

bulundurularak incelenebilir (Kline, 2005).Yol analizi modeli, sadece gözlenen değişkenlerle 

olabileceği gibi, gizil değişkenlerle veya her iki değişken tipini içeren (hibrit, melez) yapıda 

olabilir (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2014). 

Yol analizi sonucunda geliştirilen yol modelinin değerlendirilmesinde yapısal eşitlik 

modellemesinde kullanılan model uyum indekslerinin kullanılır.  Kline (2016), DFA 

çalışmalarında en azından yakınsama hatalarının kareleri ortalamalarının karekökü (Root Mean 

Square Error of Approximation [RMSEA]), χ2 değeri, karşılaştırılmalı uyum indeksi 

(Comparative Fit Index [CFI]), standartlaştırılmış artıkların kareleri ortalamasının karekökü 

(Standardized Root Mean Square Residual [SRMR]) veraporlanmasını önermiştir. Hu ve 

Bentler (1999) iki-indeks stratejisine göre normalleştirilmemiş uyum indeksi Non-normed Fit 

Index [NNFI]) ya da Tucker Lewis indeksi (Tucker Lewis Index [TLI]) (en az 0,96) ve SRMR 

(en fazla 0,09), RMSEA (en fazla 0,06) ve SRMR (en fazla 0,09), CFI en az 0,96) ve SRMR 

(en fazla 0,09) ikili ölçütlerin herhangi birisinin kullanılmasını önermektedir. Uyum indeksleri 

için bazı kabul edilebilir değerler şu şekildedir: 

o χ2/sd değeri 5’ten küçük olmalıdır (Anderson & Gerbing, 1984). 

o RMSEA için 0.08’den az kabul edilebilir, 0.05’ten az iyi uyum, 0.1’den büyükse 

model ret edilir (Browne & Cudeck, 1993). 

o SRMR için 0.08’e yakın veya az olmalıdır (Hu & Bentler, 1999). 

o NNFI-TLI için 0.95’e yakın veya büyük olmalı, 0.90 ile 0.95 arası kabul edilebilir, 

0.90’dan az model hatalıdır (Hu & Bentler, 1998; 1999). 

o CFI için 0.95’e yakın veya büyük iyi uyum, 0.90 ile 0.95 arası kabul edilebilir, 

0.90’dan az model hatalıdır (Hu & Bentler, 1998; 1999). 

Bu araştırmada regresyon analizi, akademik başarı ve motivasyonu önemli düzeyde 

açıklayan değişkenleri saptamak, yol analizi ise bu değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde açıklayan değişkenlerle kurulan bir teorik modeli test etmek için kullanılmıştır. Böyle 

bir yol izlenmesinin nedenleri şu şekildedir: 

1. Öncelikle, akademik başarı ve motivasyonu açıklayan değişkenleri belirlemek,
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2. Kurulacak olan yol modelinde akademik başarı ve motivasyonu istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde açıklamayan değişkenlerin model hatası oluşturmasını 

engellemek, 

3. Değişkenler arası doğrudan ilişkilerin yanında dolaylı nedensel ilişkileri de ortaya 

çıkarmaktır. 

Motivasyon ve başarının özellikle öğretmen adaylarında incelenmesi önem arz 

etmektedir. Çeşitli araştırmalar öğretmen davranışlarının öğrenci davranışlarında etkili 

olduğunu göstermektedir (Hotaman & Yüksel-Şahin, 2010; Klassen & Tze, 2014; Ross; 1992). 

Buna göre motivasyonu yüksek ve başarıya odaklı öğretmen adayı geleceğin motivesi yüksek 

başarıya odaklı öğretmeni ve motivasyonu yüksek başarıya odaklı öğrenciler anlamına gelebilir. 

Öğretmen adaylarının motivasyon ve başarıları ile ilgili bireysel özelliklerinin incelenmesi ve 

bu doğrultuda ortaya çıkan sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması önemli 

görülmektedir. Ulusal alan yazında öğretmen adaylarının başarı ve motivasyonlarını inceleyen 

araştırmalar yer almakla birlikte iki kavramı birlikte ele alıp hem regresyon hem de yapısal 

eşitlik modelleme ile inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın temel amacı 

öğretmen adaylarının akademik başarısı ve motivasyonları ile ilgili bireysel özelliklerini ortaya 

koymaktır. Araştırmanın temel amacı çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, bölüm, mezun olunan okul, mezuniyet puanı, 

üniversite giriş puanı gibi (demografik) bireysel özellikleri motivasyonlarını nasıl 

yordamaktadır? 

2. Öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, bölüm, mezun olunan okul, mezuniyet puanı, 

üniversite giriş puanı, motivasyon gibi (demografik) bireysel özellikleri akademik 

başarılarını nasıl yordamaktadır? 

3. Yordayıcı değişkenlerle kurulan bir yol modeli motivasyonları ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkiyi ne düzeyde açıklamaktadır? 

Yöntem 

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının akademik başarı ve motivasyonlarını yordayan 

çeşitli özelliklerinin incelenmesi amaçlandığından araştırma tarama modelinde ilişkisel bir 

çalışmadır ve nicel yöntemlerle yürütülmüştür. Tarama araştırmalarında var olan durumu 

olduğu gibi ortaya koymak; ilişkisel araştırmalarda değişkenler arası ilişkileri belirlemek, 

düzeyini saptamak ve yapılacak diğer araştırmalara bilgi sağlamak; nicel araştırmalarda ise nicel 

verileri toplamak ve analiz etmek amaçlanır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & 

Demirel, 2013; Fraenkel & Wallen, 2006). 

 

Katılımcılar 

Araştırma verileri iki farklı üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 

405 öğretmen adayından toplanmıştır. Çalışma grubunun %72’si (NAdıyaman=290) Adıyaman 

Üniversitesi’nden, %28’i (NAlanya=115) ise Alanya Üniversitesi’nden araştırmaya katılmıştır. 

Araştırmada uygun ve amaçsal örnekleme yöntemleri esas alınmış ve tüm grubun gönüllü 

katılımları sağlanmıştır. Tablo 1’de öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre 

dağılımları verilmiştir. 
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Tablo 1. 
Katılımcıların demografik özellikleri 

 

Cinsiyet   

Kadın Erkek Toplam Yüzde (%) 

Sınıf Düzeyi 

1 45 17 62 15 

2 64 30 94 23 

3 128 49 177 44 

4 45 27 72 18 

Toplam 282 123 405 100 

 Yüzde (%) 70 30 100  

 

Tablo 1’e göre, kadın öğretmen adayları katılımcıların %70’ini (NKadın=282) 

oluştururken erkekler %30’unu (NErkek=123) oluşturmaktadır. Katılımcıların %15’i (N1=62) 

1. sınıf, %23’ü (N2=94) 2. sınıf, %44’ü (N3=62) 3. sınıf ve %18’i (N4=72) 4. sınıftır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Semerci (2010) tarafından 

geliştirilen Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği aracılığıyla veri toplanmıştır. Dış etkiler, iç etkiler, 

hedef büyütme ve öz-bilinç olmak üzere dört boyuttan oluşan başarı odaklı motivasyon ölçeği 

biri olumsuz 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,908 

bulunmuştur. 

 

Veri Analizi 

Verilerin analizinde öncelikle çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılarak öğretmen 

adaylarının motivasyon ve akademik başarıları üzerinde etkili olabilecek olası değişkenler 

incelenmiştir. Daha sonra ise regresyon analizlerinde önemli bulunan değişkenlerle bir yol 

analizi modeli oluşturmuştur. Analizler yapılmadan önce yöntemlerin varsayımları 

incelenmiştir. Buna göre; 

Örneklem büyüklüğü yeterli düzeydedir. 

Kayıp veri yoktur. 

Bağımlı değişken süreklidir. 

Sürekli veya kategorik olan iki veya daha fazla bağımsız değişken vardır. 

Veri bağımsızdır, gözlemler arasında ilişki yoktur. 

Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenlerin kategorilerine göre normale yakın dağılım 

göstermektedir. 

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında tek tek ve toplu bir şekilde doğrusal 

ilişki vardır. 

Saçılma diyagramlarında elips ya da daire şeklinde bir dağılım (Homoscedasticity) 

yoktur.  

Değişkenler arası ikili ilişkiler, VIF, CI ve tolerans değerleri çoklu bağlantı problemli 

olmadığına işaret etmektedir. 

Uç değerler minimum düzeyde veya tamamen kaldırılmıştır. 

Regresyon doğrusunun artıkları (residuals) normal ya da normale yakın dağılım 

göstermektedir. 
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Modelin değerlendirilmesinde, Ki-Kare ve p değeri, Ki-Kare/sd, RMSEA, NNFI, CFI, 

SRMR ve AGFI değerleri kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmanın problem durumlarına yanıt bulmak amacıyla her bir problem 

için ayrı ayrı analizler yapılmış ve sonuçlar aşağıda rapor edilmiştir. 

1. Öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, bölüm, mezun olunan okul, mezuniyet puanı, 

üniversite giriş puanı gibi (demografik) bireysel özellikleri motivasyonlarını nasıl 

yordamaktadır? 

Tablo 2’de motivasyon bağımlı değişkenini yordayan bağımsız değişkenlere ait çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2. 

Akademik motivasyonun yordayıcıları 

 Tip III Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 
Kısmi  

Eta Kare 

Düzeltilmiş Model 21100,938a 34 620,616 2,290 ,000 ,174 
Kesişim 5399,644 1 5399,644 19,927 ,000 ,051 
Yaş 90,057 1 90,057 ,332 ,565 ,001 
Üniversite giriş puanı 1079,213 1 1079,213 3,983 ,047 ,011 
Aile gelir 25,100 1 25,100 ,093 ,761 ,000 
Üniversite 502,549 1 502,549 1,855 ,174 ,005 
Bölüm 2829,419 7 404,203 1,492 ,169 ,027 
Sınıf düzeyi 375,846 3 125,282 ,462 ,709 ,004 
Cinsiyet 1875,782 1 1875,782 6,922 ,009 ,018 
Mezun olunan lise 1263,790 3 421,263 1,555 ,200 ,012 
Anne eğitim 1983,344 5 396,669 1,464 ,201 ,019 
Baba eğitim 1176,959 5 235,392 ,869 ,502 ,012 
Barınma durumu 603,908 2 301,954 1,114 ,329 ,006 
Kardeş sayısı 753,309 4 188,327 ,695 ,596 ,007 
Hata 100260,262 370 270,974    
Toplam 7792011,000 405     
Düzeltilmiş Toplam 121361,200 404     

a. R2 = ,174 (Düzeltilmiş R2 = ,098) 

b. Koyu italik değerler 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının motivasyonlarını istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde açıklayan değişkenler üniversite giriş puanı ve cinsiyettir (p<0,05). İlgili değişkenlerin 

motivasyonu açıklama oranı %17’dir. Etki büyüklüğü bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkendeki toplam değişkenliğin ne kadarını açıkladığını gösterir ve 0,01 düzeyindeki etki 

büyüklüğü küçük, 0,06 düzeyinde orta ve 0,14 düzeyindeki etki büyüklüğü geniş olarak 

yorumlanır (Büyüköztürk, 2013). Buna göre, üniversite giriş puanını ve cinsiyetin istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yaptığı katkı pratikte küçüktür.  

Tüm bağımsız değişkenlere ait parametre kestirim değerlerine Tablo 3’te yer verilmiştir.  

 

 

Tablo 3. 
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Akademik motivasyonun yordayıcılarına ait parametre kestirimleri 

 B Std. Hata t p 

95% Güven Aralığı Kısmi 
 Eta Kare Alt Sınır Üst Sınır 

Kesişim 77,198 24,865 3,105 ,002 28,303 126,093 ,025 
Yaş ,369 ,640 ,576 ,565 -,889 1,627 ,001 
Üniversite giriş puanı ,095 ,047 1,996 ,047 ,001 ,188 ,011 
Aile geliri ,000 ,001 ,304 ,761 -,001 ,002 ,000 
Üniversite =Adıyaman 5,252 3,857 1,362 ,174 -2,331 12,835 ,005 
Üniversite =Alanya 0a . . . . . . 
Bölüm=Arapça ,745 6,450 ,115 ,908 -11,939 13,429 ,000 
Bölüm=Sosyal 8,704 5,077 1,714 ,087 -1,280 18,688 ,008 
Bölüm=Fen 14,153 7,618 1,858 ,064 -,827 29,133 ,009 
Bölüm=Matematik ,562 4,571 ,123 ,902 -8,426 9,551 ,000 
Bölüm=RPD -,986 5,660 -,174 ,862 -12,117 10,144 ,000 
Bölüm=Okul -3,464 5,087 -,681 ,496 -13,466 6,538 ,001 
Bölüm=Sınıf 8,459 5,258 1,609 ,109 -1,881 18,799 ,007 
Bölüm=Türkçe 0a . . . . . . 
Sınıf =1 4,808 5,153 ,933 ,351 -5,325 14,941 ,002 
Sınıf =2 1,426 4,778 ,298 ,766 -7,970 10,822 ,000 
Sınıf =3 2,630 3,849 ,683 ,495 -4,938 10,198 ,001 
Sınıf =4 0a . . . . . . 
Cinsiyet=Kadın 5,292 2,011 2,631 ,009 1,337 9,246 ,018 
Cinsiyet=Erkek 0a . . . . . . 
Lise=Anadolu -4,792 3,106 -1,543 ,124 -10,900 1,316 ,006 
Lise=Düz -3,235 3,138 -1,031 ,303 -9,405 2,935 ,003 
Lise=Fen ve AÖL -8,244 3,849 -2,142 ,033 -15,813 -,676 ,012 
Lise=Diğer 0a . . . . . . 
Anne=Okuryazar değil 10,403 4,267 2,438 ,015 2,012 18,794 ,016 
Anne=Okuryazar 7,273 4,872 1,493 ,136 -2,307 16,853 ,006 
Anne=İlkokul 9,722 3,892 2,498 ,013 2,069 17,375 ,017 
Anne=Ortaokul 9,200 4,370 2,105 ,036 ,607 17,793 ,012 
Anne=Lise 6,475 4,494 1,441 ,150 -2,362 15,313 ,006 
Anne=Lisans ve üstü 0a . . . . . . 
Baba=Okuryazar değil 5,840 5,125 1,140 ,255 -4,237 15,917 ,003 
Baba =Okuryazar 7,683 5,169 1,486 ,138 -2,482 17,847 ,006 
Baba =İlkokul ,814 3,098 ,263 ,793 -5,278 6,906 ,000 
Baba =Ortaokul -,745 3,426 -,218 ,828 -7,481 5,991 ,000 
Baba=Lise -,185 3,072 -,060 ,952 -6,226 5,856 ,000 
Baba=Lisans ve üstü 0a . . . . . . 
Barınma=Evde -1,947 1,941 -1,003 ,316 -5,764 1,869 ,003 
Barınma=Özelde -4,350 3,202 -1,358 ,175 -10,646 1,946 ,005 
Barınma=Devlet 0a . . . . . . 
Kardeş sayısı=1 6,864 5,964 1,151 ,251 -4,864 18,592 ,004 
Kardeş sayısı=2 3,797 3,045 1,247 ,213 -2,190 9,785 ,004 
Kardeş sayısı=3 2,444 2,497 ,979 ,328 -2,467 7,355 ,003 
Kardeş sayısı=4 2,899 2,674 1,084 ,279 -2,360 8,157 ,003 
Kardeş sayısı=5 0a . . . . . . 

Bu parametre sıfır olarak sabitlenmiştir. 

Koyu italik değerler 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3’te modele anlamlı katkı sağlayan değişkenler ve kategorileri bir arada 

görülmektedir. Ancak, tablo yorumlarken modeldeki değişkenliğin açıklanmasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde payı bulunan üniversite giriş puanı ve cinsiyet değişkenlerine ait 

değerler yorumlanacaktır. Buna göre, üniversite giriş puanı sürekli olduğundan anlamlılık 

değeri Tablo 2 ‘deki değeri ile aynıdır (p=0,047). Ancak cinsiyet değişkeni kategorik 

olduğundan, herhangi bir kategori değeri sabitlenip diğer kategorinin göreli katkısı yorumlanır. 
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Buna göre, kadınlar, erkeklere göre modele daha fazla istatistiksel olarak anlamlı katkı 

sağlamaktadır (p<0,05). Başka bir ifadeyle, kadınlar akademik motivasyonun yordanmasında 

daha önemli bir etki yaratmışlardır.  

2. Öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, bölüm, mezun olunan okul, mezuniyet puanı, 

üniversite giriş puanı, motivasyon gibi (demografik) bireysel özellikleri akademik başarılarını 

nasıl yordamaktadır? 

Tablo 4’te ise akademik başarı bağımlı değişkenini yordayan bağımsız değişkenlere ait 

çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 4. 
Akademik başarının yordayıcıları 

 Tip III Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 
Kısmi  

Eta Kare 

Düzeltilmiş Model 22,491ab 35 ,643 5,001 ,000 ,322 
Kesişim 2,006 1 2,006 15,611 ,000 ,041 
Yaş ,002 1 ,002 ,015 ,903 ,000 
Üniversite giriş puanı ,302 1 ,302 2,351 ,126 ,006 
Aile gelir ,009 1 ,009 ,073 ,787 ,000 
Akademik motivasyon ,855 1 ,855 6,657 ,010 ,018 
Üniversite ,364 1 ,364 2,832 ,093 ,008 
Bölüm 6,505 7 ,929 7,233 ,000 ,121 
Sınıf düzeyi ,822 3 ,274 2,133 ,096 ,017 
Cinsiyet 1,693 1 1,693 13,179 ,000 ,034 
Mezun olunan lise ,931 3 ,310 2,416 ,066 ,019 
Anne egitim ,380 5 ,076 ,591 ,707 ,008 
Baba egitim ,301 5 ,060 ,469 ,800 ,006 
Barınma durumu 1,650 2 ,825 6,422 ,002 ,034 
Kardeş sayısı ,457 4 ,114 ,889 ,470 ,010 
Hata 47,412 369 ,128    
Toplam 3490,825 405     
Düzeltilmiş Toplam 69,902 404     

a. R2= ,322 (Düzeltilmiş R2= ,257) 

b. Koyu italik değerler 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4’e göre, öğretmen adaylarının akademik başarılarını istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde açıklayan değişkenler akademik motivasyon, okuduğu bölüm, cinsiyet ve barınma 

durumudur (p<0,05). İlgili değişkenlerin motivasyonu açıklama oranı %32’dir. Etki büyüklüğü 

değerlerine göre, akademik motivasyonun istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yaptığı katkı 

pratikte küçüktür. Cinsiyet ve barınma durumunun etki büyüklüğü orta düzeyin altında iken, 

okuduğu bölümün yarattığı pratik anlamlılık geniş düzeye yakındır. Değişkenlere ait parametre 

kestirim değerlerine Tablo 5’te yer verilmiştir.   

 

 

 

 

Tablo 5. 
Akademik başarının yordayıcılarına ait parametre kestirimleri 

 B Std. Hata t p 95% Güven Aralığı Kısmi  
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Alt Sınır Üst Sınır Eta Kare 

Kesişim 1,489 ,548 2,715 ,007 ,411 2,568 ,020 
Yaş ,002 ,014 ,122 ,903 -,026 ,029 ,000 
Üniversite giriş puanı ,002 ,001 1,533 ,126 ,000 ,004 ,006 
Aile geliri 4,839E-6 1,789E-5 ,270 ,787 -3,034E-5 4,002E-5 ,000 
Motivasyon ,003 ,001 2,580 ,010 ,001 ,005 ,018 
Üniversite =Adıyaman ,142 ,084 1,683 ,093 -,024 ,307 ,008 
Üniversite =Alanya 0a . . . . . . 
Bölüm=Arapça ,409 ,140 2,913 ,004 ,133 ,685 ,022 
Bölüm=Sosyal ,399 ,111 3,593 ,000 ,181 ,617 ,034 
Bölüm=Fen ,411 ,167 2,467 ,014 ,083 ,739 ,016 
Bölüm=Matematik ,279 ,100 2,798 ,005 ,083 ,474 ,021 
Bölüm=RPD ,345 ,123 2,798 ,005 ,103 ,587 ,021 
Bölüm=Okul ,652 ,111 5,884 ,000 ,434 ,870 ,086 
Bölüm=Sınıf ,528 ,115 4,598 ,000 ,302 ,754 ,054 
Bölüm=Türkçe 0a . . . . . . 
Sınıf =1 ,237 ,112 2,112 ,035 ,016 ,458 ,012 
Sınıf =2 ,069 ,104 ,661 ,509 -,136 ,273 ,001 
Sınıf =3 ,022 ,084 ,264 ,792 -,143 ,187 ,000 
Sınıf =4 0a . . . . . . 
Cinsiyet=Kadın ,160 ,044 3,630 ,000 ,074 ,247 ,034 
Cinsiyet=Erkek 0a . . . . . . 
Lise=Anadolu -,091 ,068 -1,344 ,180 -,225 ,042 ,005 
Lise=Düz -,142 ,068 -2,078 ,038 -,277 -,008 ,012 
Lise=Fen ve AÖL -,190 ,084 -2,256 ,025 -,356 -,024 ,014 
Lise=Diğer 0a . . . . . . 
Anne=Okuryazar değil -,029 ,094 -,309 ,758 -,213 ,155 ,000 
Anne=Okuryazar -,024 ,106 -,225 ,822 -,233 ,185 ,000 
Anne=İlkokul -,010 ,085 -,120 ,905 -,178 ,158 ,000 
Anne=Ortaokul -,004 ,096 -,042 ,967 -,192 ,184 ,000 
Anne=Lise -,130 ,098 -1,320 ,188 -,323 ,063 ,005 
Anne=Lisans ve üstü 0a . . . . . . 
Baba=Okuryazar değil -,127 ,112 -1,134 ,257 -,347 ,093 ,003 
Baba =Okuryazar -,136 ,113 -1,209 ,228 -,358 ,086 ,004 
Baba =İlkokul -,035 ,067 -,519 ,604 -,168 ,098 ,001 
Baba =Ortaokul -,037 ,075 -,490 ,624 -,183 ,110 ,001 
Baba=Lise -,036 ,067 -,545 ,586 -,168 ,095 ,001 
Baba=Lisans ve üstü 0a . . . . . . 
Barınma=Evde -,139 ,042 -3,279 ,001 -,222 -,056 ,028 
Barınma=Özelde -,167 ,070 -2,383 ,018 -,304 -,029 ,015 
Barınma=Devlet 0a . . . . . . 
Kardeş sayısı=1 ,129 ,130 ,991 ,322 -,127 ,385 ,003 
Kardeş sayısı=2 ,106 ,066 1,597 ,111 -,025 ,237 ,007 
Kardeş sayısı=3 ,069 ,054 1,274 ,204 -,038 ,176 ,004 
Kardeş sayısı=4 ,071 ,058 1,217 ,224 -,044 ,186 ,004 
Kardeş sayısı=5 0a . . . . . . 

Bu parametre sıfır olarak sabitlenmiştir. 

Koyu italik değerler 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 5’te modele anlamlı katkı sağlayan değişkenler ve kategorileri bir arada 

görülmektedir. Ancak, tablo yorumlarken modeldeki değişkenliğin açıklanmasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde payı bulunan akademik motivasyon, okuduğu bölüm, cinsiyet ve 

barınma durumu değişkenlerine ait değerler yorumlanacaktır. Buna göre, akademik motivasyon 

sürekli olduğundan anlamlılık değeri Tablo 2 ‘deki değeri ile aynıdır (p=0,010). Ancak okuduğu 

bölüm, cinsiyet ve barınma durumu değişkenleri kategorik olduğundan, son sıradaki kategori 

değeri sabitlenip diğer kategorinin göreli katkısı yorumlanmıştır. Buna göre, kadınlar, erkeklere 
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göre modele istatistiksel olarak daha fazla anlamlı katkı sağlamaktadır (p<0,05). Başka bir 

ifadeyle, kadınlar akademik başarının yordanmasında daha önemli bir etki yaratmışlardır. 

Okuduğu bölüm değişkenine göre, diğer tüm bölümler Türkçe Öğretmenliği bölümüne göre 

modele daha fazla istatistiksel olarak anlamlı katkı sağlamıştır (p<0,05). Barınma durumu 

değişkenine göre ise evde ve özel yurtta kalanlar, devlet yurdunda kalanlara göre modele 

istatistiksel olarak daha fazla anlamlı katkı sağlamıştır (p<0,05). 

Etki büyüklüğü değerlerine göre, akademik başarıyı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yordayan akademik motivasyon, Türkçe bölümüne göre sosyal, fen, matematik ve RPD 

öğretmenlikleri, erkeklere göre kadınlar, devlet yurdunda kalanlara göre evde ve özel yurtta 

kalanlar pratikte modele küçük ya da orta düzeyin altında katkı sağlamaktadır. Türkçe bölümüne 

göre okul öncesi ve sınıf öğretmenlikleri ise orta düzeye yakın ya da üzerinde pratikte anlamlı 

bir etki yaratmışlardır.  

3. Yordayıcı değişkenlerle kurulan bir yol modeli motivasyonları ile akademik başarıları 

arasındaki ilişkiyi ne düzeyde açıklamaktadır? 

Tablo 2 ve Tablo 4’te verilen yordayıcı değişkenlerle kurulan yol modeli t değerleri ile 

birlikte Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Yordayıcı değişkenlerle kurulan yol modeli 

Şekil 2’ye göre, kurulan modelin uyum değerleri kabul edilebilir veya iyi düzeyde 

olmasına rağmen okuduğu bölüm ve üniversite giriş puanı değişkenleri modelde anlamlı bir 

katkı sağlamamaktadır. Bu değişkenlerin modelden çıkartılmasıyla elde edilen yol modeli Şekil 

3’te verilmiştir.  



 

750 
 

 

Şekil 3. Yordayıcı değişkenlerle kurulan yeniden düzenlenmiş yol modeli 

Şekil 3’e göre yeniden kurulan yol modeli için elde edilen uyum istatistikleri iyi 

düzeyde uyuma işaret etmektedir (Ki-Kare=2,29; Ki-Kare/sd=2,29; p>0,05; RMSEA=0,057; 

NNFI=0,91; CFI=0,99; SRMR=0,023; AGFI=0,97). Modele ilişkin yapısal denklemler şu 

şekildir: 

Not ort. = 0.0039*Motivasyon - 0.24*Cinsiyet + 0.054*Barınma, Hata varyansı= 0.15, 

Rı = 0.14 

          (t=3.12)                       (t=-5.52)              (t=2.63)                  (t=13.98) 

 

Motivasyon =  - 4.78*Cinsiyet, Hata varyansı= 295.55, Rı = 0.016 

             (t=-2.57 )                                   (t=13.42) 

Akademik başarı değişkeninin toplam açıklanma oranı %14 iken motivasyon 

değişkeninin açıklanma oranı %2’dir. Model-veri uyumu iyi düzeyde olmasına rağmen 

açıklanan varyans oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Akademik başarıyı etkileyen 

değişkenler cinsiyet, barınma durumu ve akademik motivasyondur. Motivasyonu ise cinsiyet 

değişkeni önemli düzeyde açıklamaktadır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının motivasyon ve akademik başarılarını yordayan olası faktörlerin 

regresyon ve yol analizi ile incelenmesi amacıyla yürütülen bu araştırma 405 öğretmen 

adayından toplanan veriler ve yaş, üniversite giriş puanı, aile geliri, üniversite, bölüm, sınıf 

düzeyi, cinsiyet, mezun olunan lise, anne-baba eğitim durumu, barınma durumu ve kardeş sayısı 

değişkenleri ile sınırlıdır. Araştırma sonuçları alan yazında doğrudan benzer araştırmaya 

rastlanmadığından başarı ve motivasyonu ayrı veya birlikte, farklı değişkenlerle ele alan 

araştırmaların bulguları ışığında tartışılmıştır. 

Araştırma sonuçları, motivasyonun akademik başarıyı açıklayan önemli bir faktör 

olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, alan yazında pek çok araştırmada gözlenen motivasyonun 

başarı ile yüksek derecede ilişkili ve başarıda etkili olduğu sonucuyla (Afzal, Ali, AslamKhan 

& Hamid, 2010; Ergin & Karataş, 2018; Eymur & Geban, 2011; Li & Pan, 2009; Richardson, 

Abraham & Bond, 2012; Steinmayr & Spinath, 2009) paralellik göstermekte az sayıda araştırma 

sonucuyla (Çetin, 2015) çelişmektedir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akademik 

başarılarını açıklayan değişkenler motivasyon, okuduğu bölüm, cinsiyet ve barınma durumu; 

motivasyonlarını açıklayan değişkenler ise üniversite giriş puanı ve cinsiyet olarak 

belirlenmiştir. Motivasyon ve akademik başarı, yordayıcı değişkenleriyle birlikte bir model 

dahilinde değerlendirildiğinde ise cinsiyet, barınma durumu ve motivasyon akademik başarıyı 
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yordarken, cinsiyet tek başına akademik motivasyonu yordamaktadır. Buna göre araştırma 

kapsamına alınan yaş, aile geliri, üniversite, sınıf düzeyi, mezun olunan lise, anne-baba eğitim 

durumu, kardeş sayısı değişkenlerinin başarı veya motivasyonu açıklamadığı söylenebilir. Alan 

yazındaki benzer çalışmaların bu araştırmadan elde edilen sonuçlarla yer yer benzeştiği yer yer 

farklılaştığı söylenebilir. Örneğin Demir ve Arı’nın(2013) araştırmasında öğretmen adaylarının 

akademik güdülenme düzeylerinin cinsiyet, öğretim türü(birinci-ikinci öğretim), aile geliri, 

anne-baba eğitim düzeyi ve bir yılda okunan kitap sayısı değişkenlerine göre anlamlı olarak 

farklılaşmadığı yalnızca sınıf öğretmenliği öğrencileri lehine anlamlı olarak farklılaştığı 

belirlenmiştir. Uyulgan ve Akkuzu’nun (2014) araştırmasında öğretmen adaylarının motivasyon 

düzeylerinin sınıf düzeyi, akademik not ortalaması ve öğretmen olma istekleri değişkenlerine 

göre farklılaştığı belirlenmiştir. Sheard (2009) araştırmasında daha genç öğrencilerin daha 

düşük başarı gösterdiğini ve cinsiyetin başarının önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya 

koymuştur. Aksine Fenollar, Román ve Cuestas (2010) araştırmalarında sınıf düzeyi arttıkça 

başarının azaldığını belirlemişlerdir. McKenzie ve Schweitzer (2001) akademik, psikososyal, 

bilişsel ve demografik değişkenlerden bir önceki akademik başarı notunun üniversite başarısının 

en güçlü yordayıcısı olarak ortaya koymuştur. 

Yıldırım, Demirtaş-Zorbaz, Ulaş, Kızıldağ ve Dinçel’in (2017) bulgularına göre, kızlar, 

yurtta kalanlar, okudukları bölümü 1. ve 4. tercih aralığında tercih edenler, okudukları bölümden 

memnun olanlar, mezuniyet sonrasında 1 yıl içerisinde iş bulabileceğini düşünenler ve herhangi 

bir işte çalışmayanlar yüksek düzeyde akademik başarı göstermektedir. Benzer şekilde Lopez 

ve Wodtke (2010) yurtta kalan öğrencilerin daha başarılı olduğunu belirlemiştir. Ergin ve 

Karataş’ın (2018) 440 Mühendislik fakültesi öğrencisi ve bu araştırmada kullanılan ölçek 

aracılığı ile yürüttüğü araştırmada ölçeğin alt boyutları ve akademik ortalama, cinsiyet, bölüm, 

kulüp üyeliği, sınıf düzeyi, üniversite tercih sırası gibi değişkenlerle ilgili ayrı ayrı 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin başarı odaklı 

motivasyonlarının erkek öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu ancak akademik 

ortalamanın cinsiyete göre farklılaşmadığı, bölüm değişkeninin hem akademik ortalama hem de 

başarı odaklı motivasyon puanlarında anlamlı farklılık oluşturduğu, 2.sınıf öğrencilerinin 

motivasyon puanlarının 3.sınıf öğrencilerinden anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Öğrenci kulübüne üyelik ve üniversite tercih sırası değişkenlerinin öğrencilerin motivasyon 

toplam puanları ve akademik ortalamalarını anlamlı şekilde farklılaştırmadığı tespit edilmiştir. 

Gömleksiz ve Serhatlıoğlu’nun (2013) araştırmasında ise erkek öğretmen adaylarının akademik 

motivasyon düzeylerinin kadın öğretmen adaylarından, birinci sınıflarda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu ve öğretmen adaylarının akademik 

motivasyonlarının bölüm değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Buluş, 

Duru, Balkıs ve Duru’nun (2011) araştırmasında da sınıf, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin 

akademik başarıyı yordadığı belirlenmiştir. Ergene’nin (2011) araştırmasında ise cinsiyetin 

araştırmaya konu olan değişkenlerle birlikte akademik başarıyı yordadığı ortaya konmuştur. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında farklı araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlar elde 

edildiği ifade edilebilir. Örneğin, bölüm değişkeni bu araştırmada yordayıcı bir değişken 

değilken Gömleksiz ve Serhatlıoğlu’nun (2013) araştırmasında önemli bulunmuştur. Diğer 

değişkenler bağlamında da eldeki araştırma sonuçlarının ilgili literatürle yer yer benzerlik yer 

yer farklılık göstermesi pek çok araştırma sonucunun birleştirilerek daha genel sonuçlar elde 

edilmesini sağlaması bakımından meta analiz çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır 

denilebilir. Örneğin cinsiyet değişkeninin motivasyon ve başarı bakımından farklı 

araştırmalarda farklı sonuçlar doğurması daha genel olarak ele alınması ve genel sonuçlar 

üretilmesini gerektirmektedir. Benzer şekilde barınma durumu, sınıf düzeyi vb. değişkenler de 
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benzer örneklem grupları dâhilinde kalmak koşuluyla meta analiz çalışmaları ile incelenerek 

genel sonuçlar üretilebilir. 

Akademik başarının ilgili değişkenlerce açıklama oranı %32; motivasyonun %17’dir. 

Model bir bütün olarak ele alındığında ise akademik başarı değişkeninin toplam açıklanma oranı 

%14 iken motivasyon değişkeninin açıklanma oranı %2’dir. Buna göre geleceğin öğretmeni 

öğretmen adaylarının akademik başarı ve motivasyonu artırmak isteyen ilgililerin söz konusu 

değişkenleri dikkate almaları gerektiği ifade edilebilir. Ancak tüm analizlerde model açıklama 

oranlarının düşük olması, araştırmada konu edinen değişkenlerin dışında motivasyon ve 

akademik başarıyı açıklayan başka önemli faktörlerin olduğu sonucunu doğurmaktadır. Bu 

durum alandaki teorik yapıyla da uyumludur denilebilir. Nitekim araştırmanın giriş kısmında 

vurgulandığı gibi başarı ve motivasyonu yordayan pek çok demografik ve psikolojik değişken 

olabilmektedir. Gelecek araştırmalarda olası psikolojik değişkenlerin birlikte ele alındığı ve 

başarı veya motivasyonu ne derece açıkladığı farklı yöntemlerle incelenebilir. 
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Ortaokul İngilizce Dersi Öğretim Programlarında Yer 

Alan Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin 

İncelenmesi 

Ezgi Mor Dirlik119 

Öz 

Bu çalışma kapsamında ortaokul düzeyinde okutulan İngilizce dersi kapsamında 

uygulanan öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi, 

hangi dil becerilerinin ve ölçme yaklaşımlarının kullanıldığı belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın temel amacı gözetildiğinde, nitel araştırmalar içinde yer alan bir durum belirleme 

çalışmasıdır. Veri analiz yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, ortaokul İngilizce dersi 

öğretim programı araştırmacılar tarafından geliştirilen farklı ölçme ve değerlendirme teknikleri 

ile dil becerilerini içeren bir form kullanılarak incelenmiştir. İncelemeler her iki araştırmacı 

tarafından yapılmış ve kategoriler arasındaki uyum yüzdelik uyuşma formülü kullanılarak 

incelenmiştir. Ayrıca güvenirlik için, araştırmacılar öğretim programını oluşturulan form temel 

alınarak üç hafta arayla tekrar incelenmiş, böylece puanlayıcı için tutarlılık hesaplanmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre öğretim programının tüm sınıf düzeylerinde çağdaş yaklaşımların 

belirlendiği görülmüştür. Bütünlükçü ve iletişim yaklaşım tüm sınıf düzeylerinde en fazla tercih 

edilen yaklaşımken, ayrık nitelikli değerlendirme yaklaşımı en az kullanılan yaklaşım olmuştur. 

Yazma becerisi tüm sınıf düzeylerinde en fazla ölçülen alanken, okuma ve dinleme becerileri 

en az etkinlik ile ölçülen alan olmuştur. Diğer çalışmalarla benzer olarak bu çalışmada da ölçme 

etkinliklerinin yalnızca adını verildiği, ayrıntılı tanıtılmadığı ya da örneklerin sunulmadığı 

belirlenmiştir. Farklı çalışmalarda programda önerilen ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile 

ders kitaplarında yer alan ölçme etkinlikleri karşılaştırılabilir, böylece bu etkinliklerin 

uygulamaya yansıma düzeyi belirlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, ortaokul İngilizce dersi, 

program değerlendirme. 

Abstract 

Within the scope of this study, it was aimed to analyze the measurement and evaluation 

activities in the curriculum of the English course taught at secondary school level and to define 

the language skills and assessment approaches were used.  Considering the main purpose of the 

study, it is a case study included in qualitative research. Document analysis was used as the data 

analysis method, and the curriculum of the secondary school English course was examined using 

a form developed by the researchers and the form contains different measurement and evaluation 

techniques and language skills. The examinations were conducted by both researchers and the 

fit of the ratings of the researchers was analyzed using the percentage agreement formula. In 

addition, for reliability, the researchers were re-examined the material with a three-week interval 

based on the form, and the consistency between the analyses was calculated. According to the 

findings, it was seen that contemporary measurement approaches were adopted at all classroom 

levels. While the holistic and communication approach were the most preferred approaches at 

all grade levels, the discrete evaluation approach was defined as the least used approach. While 

writing skill was the most measured area at all grade levels, reading and listening skills became 
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the ones that measured with the fewest activities. Similar to related studies, only the names of 

the measurement activities were provided in the curricula and no details or examples were 

presented for the teachers. In different studies, the measurement activities proposed in the 

program can be compared with the measurement activities in the textbooks, so that the level of 

reflection of these activities to the application can be determined.  

Keywords: Measurement and evaluation activities, English course at secondary school, 

curriculum evaluation. 

  

 

 

 

Giriş 

Değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak, eğitim sistemlerinde de 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren köklü değişiklikler gözlenmiştir. Uzun yıllar boyunca uygulanan öğretim 

etkinleri, daha çok öğretmen merkezli, sunuş- anlatım yolunun tercih edildiği, ezber bilginin 

değerli görüldüğü ve sonuç odaklı değerlendirmenin hâkim olduğu eğitim sistemi, 1900’lü 

yılların ortalarına kadar tüm dünyada hüküm sürmüştür. Bu sistemlerde kullanılan ölçme-

değerlendirme etkinlikleri genellikle doğru yanıtları her öğrenci için aynı olan başarı testleri 

olmuştur(Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2017). Bu başarı testlerinde genellikle akıl yoluyla 

irdeleme ve sorgulama gerektirmeyen, üst düzey düşünme becerilerini kapsamayan, gerçek 

yaşamla bağlantısı olmayan bilgiler ölçülmekteydi (Titiz, 1998). Ancak küreselleşme, artan 

rekabet, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim sistemlerine de değişikliklere yol açtı 

ve günümüzde ezber bilgiler yerine hızla değişen bilgileri edinip, edindikleri bilgileri gerçek 

yaşam durumlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek eğitim sistemlerinin temel hedefi haline 

gelmiştir. Bu insan tipinin yetiştirilmesi için ise eğitim kurumlarının yapısında ve bütün olarak 

eğitim sisteminde değişiklikler yapılması kaçınılmaz olmuştur.  

Ülkelerin eğitim felsefeleri kapsamında yetiştirmeyi planladığı insan tipi eğitim ve 

öğretim yaşantıları yoluyla gerçekleştirilmektedir. Belirlenen özelliklere sahip insan profiline 

ulaşılmasında ise uygulanan eğitim programları temel rol oynamaktadır. Eğitim programları 

öğrencilerin yaşantılarını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda düzenlemeleri 

kapsamaktadır. Öğretim programı ise eğitim programı içinde yer almakta ve öğrenme-öğretme 

süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Öğretim programı kapsamında bilgi ve 

beceriler planlı bir şekilde öğretim kurumlarında bireylere kazandırılmaktadır(Varış, 1988).  

Eğitim programı, hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak 

üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Hedefte bireylere kazandırılması amaçlanan istendik 

davranışlar yer alırken, içerikte hedeflere uygun olarak hazırlanan konular bütünü yer 

almaktadır. Öğrenme-öğretme sürecinde söz konusu içeriğin bireylere hangi yöntem ve 

tekniklerle seçileceği belirtilirken, değerlendirmede ise hedef-davranışların test edilmesi, 

istendik davranışların ne kadarının bireylere kazandırıldığının belirlenmesi 

gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme sistemin kalite kontrol mekanizmasını 

oluşturmakta, programın işlerliği hakkında paydaşlara dönüt sağlamaktadır(Demirel, 2009). 

Dolayısıyla bir programın işlerliğinin temel göstergelerinden biri ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerini işe koşmak ve elde edilen sonuçları yorumlamaktır. Program bileşenlerinin 

arasındaki dinamik ilişkilerden dolayı, bileşenlerden herhangi birinde yapılan bir değişiklik 

hepsini etkilemektedir. Örneğin ölçme ve değerlendirme bileşeninde yapılan bir değişiklik 
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programın içerik bileşenini de etkilemektedir. Bu duruma en uygun örnek olarak ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin içerik bileşenine olan etkisi gösterilebilir. Ülke çapında geniş 

ölçekli sınavlarda tercih edilen madde tipi olan çoktan seçmeli maddeler eğitim programlarının 

içerik boyutunu da etkilemiştir. Aynı zamanda öğrenme-öğretme süreçleri üzerinde de 

değişikliklere yol açmış, çoktan seçmeli maddelere uyumlu öğrenme etkinlikleri işe koşulmaya 

başlanmıştır (Demirel, 2009; Henson, 2006).  Buradan da anlaşıldığı gibi değerlendirme bileşeni 

hem bütünsel olarak program hem de öğretimin etkililiği konusunda büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de yabancı dil öğretimi uzun yıllardan beri eleştirilen bir konu haline gelmiştir 

ve öğrenci başarısızlığından öğretmenler, kullanılan yöntemler ve/veya öğretmenler sorumlu 

tutulmaktadır. Fakat bir dil programının etkililiği, işlerliği yalnızca öğrenme-öğretme 

süreçlerinden ziyade birden fazla aşamadan oluşmakta, planlama ve uygulama aşamalarını da 

içermektedir(Yordanova, 2000). Avrupa Konseyine göre öğretme öğrenme sürecinde kullanılan 

yöntemler bağlamla ilişkili olmalı ve kazanımlara ulaşmada en etkili olanlar arasından 

seçilmelidir. Dolayısıyla içerik ve yöntemler dil öğretiminde kilit bileşenleri oluşturmaktadır 

(CEF, 2009; Richards, 2001). Dil öğretiminde program geliştirmenin son aşaması ölçme ve 

değerlendirmedir ve değişen eğitim paradigmaları dil öğretimindeki ölçme yaklaşımlarını 

davranışçıdan daha iletişimci ve bütünleyici bir bakış açısına doğru değiştirmiştir (Brown, 

2004). Yapılandırmacı yaklaşımın uzantısı olarak geliştirilen yaklaşımlar, ayrık nitelikli sınama, 

bütünlükçü sınama, iletişimci sınama ve performansa dayalı sınamadır.  Hughes(1989), birden 

fazla dil becerisini ölçmeye yönelik sınav uygulamalarını bütünlükçü olarak belirtirken, her bir 

sorusu bir dilbilgisi kuralını ölçen bir sınavı ise ayrık nitelikli sınama olarak tanımlamıştır. 

Birden çok beceriyi içeren okuma ve yazma, dinleme ve yazma gibi sınamalar bütünlükçü 

yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Gerçek hayatla ilişkili görevlerin iletişimci yaklaşım, dili 

üretme becerilerinin temel aldığı sınama durumları ise performansa dayalı yaklaşım içinde yer 

almaktadır.  

Brown(2004) performansa dayalı yaklaşımı sözlü ve yazılı üretim olarak tanımlamakta 

ve aynı zamanda bütünlükçü yaklaşım içinde de yer alabileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu 

yaklaşım kapsamında gerçek hayatta gerekli olan dil becerileri de bireyler tarafından 

kullanılmakta, bu durumda iletişimci yaklaşımı desteklemektedir. Bu yaklaşımlara ek olarak dil 

öğretimi kapsamında ele alınabilecek son yaklaşım ise alternatif değerlendirme yaklaşımıdır. 

Birenbaum(1996)’a göre alternatif değerlendirme, değerlendirme ve öğretim sürecini 

bütünleştirmekte, üründen çok sürece odaklanmakta ve öğrenenin etkin katılımını 

gerektirmektedir. Alternatif değerlendirme yaklaşımı içinde portfolyo değerlendirmesi, akran 

değerlendirmesi, kontrol listeleri, performans görevleri gibi teknikler yer almaktadır(MEB, 

2006).  Yapılan tanımlamalardan da görüldüğü üzere değerlendirme yaklaşımlarını binişik bir 

yapı sergilemektedir. Kutlu, Doğan ve Karakaya(2017)’da bu durumu doğrulamakta ve 

performansa dayalı durum belirleme, gerçek yaşama dayalı durum belirleme ve portfolyoya 

dayalı durum belirleme tekniklerini alternatif yaklaşım kapsamında değerlendirmiştir. Ve 

Ayrıca Ariasan ve Russel(2008) da alternatif değerlendirmenin performansa dayalı durum 

belirleme kavramı ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler.  Bu çalışma kapsamında incelemeye 

alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri 

Brown(2004)  ve Kutlu, Doğan ve Karakaya(2017) tarafından belirlenen yaklaşımlar gözetilerek 

incelenmiştir.  

Eğitim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme bileşenine ilişkin yapılan 

çalışmalar incelendiğinde matematik ve fen bilimleri disiplinlerinde sayıca fazla çalışma 

olmasına rağmen, İngilizce dersine ilişkin ölçme ve değerlendirme bileşeninin incelendiği 

çalışmaların sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  İlgili alan yazın incelendiğinde, 

ortaokul İngilizce dersinin hedef, içerik ve yöntemler kısımlarına ilişkin birçok değişken ile 
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ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığı, ancak ölçme ve değerlendirme öğesine ilişkin yapılan 

çalışmaların sınırlı sayıda ve çoğunlukla öğretmenlerin görüşlerini ve kullandıkları yöntem ve 

teknikleri saptamaya yönelik olduğu belirlenmiştir (Cihan ve Gürlen, 2013; Gürlen ve Cihan, 

2008;Çankaya, 2015; Erbilen-Sak, 2008; Kandemir ve Tok, 2015; Küçük, 2008; Merter, Kartal 

ve Çağlar, 2012). Ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin temel dil becerilerine göre nasıl dağılım gösterdiği, programın benimsediği 

yaklaşım ile uyumlu olup olmadığını ve sınıf düzeylerine göre nasıl bir değişim gösterdiğini 

inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında ortaokul İngilizce 

dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi, temel 

dil becerilerine ve farklı sınıf düzeylerine göre kullanılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 

neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede İngilizce dersi öğretim programının 

ölçme ve değerlendirme öğesinin dil becerilerini kapsama düzeyi, farklı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarını içerme durumu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmanın İngilizce dersi öğretim 

programının ölçme ve değerlendirme bileşenine eleştirel bir bakış sağlaması, programın bu 

alandaki yeterliğini belirlemesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgular ise 

öğretmenlere ve araştırmacılara ortaokul İngilizce dersi öğretim programının ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin yeterliği, öğretim programının işlerliği hakkında bilgi sağlayacak 

ve hem politika yapıcılara hem de öğretmenlere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

Yöntem 

Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda uygulanmakta olan 

İngilizce dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesine nasıl yer verildiğini, 

önerilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlanmaktadır. 

Bu temel amaç gözetilerek, söz konusu araştırmanın modeli betimsel nitelikteki tarama 

modelidir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yer alan betimsel model kullanılarak çalışma 

yürütülmüştür.  

Çalışma Materyali 

Araştırma kapsamında MEB tarafından 2018 yılında yayınlanan İngilizce Dersi 

Öğretim Programı incelenmiştir. İncelemeye alınan öğretim programı MEB internet sitesinde 

yayınlamaktadır ve buradan temin edilmiştir(MEB, 2018). 

MEB tarafından yayınlanan İngilizce dersi öğretim programı, 2. Sınıftan 8. Sınıfa kadar 

tüm ilk ve orta düzeydeki İngilizce derslerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Söz konusu 

materyalde farklı bölümler yer almaktadır. Öncelikle programın temel aldığı felsefe, genel 

amaçlar, beklenen beceri ve değerler ile öğretim programında benimsenen ölçme yaklaşımları 

yer almaktadır. Program kapsamında benimsenen temel ölçme yaklaşımlarının ardından, bu 

yaklaşımların hangi teknikler kullanılarak uygulamaya konulabileceğini belirten çeşitli test 

teknikleri sunulmaktadır. Dil becerileri temel alınarak sunulan bu teknikler, benimsenen ölçme 

yaklaşımları ve sınıf düzeylerinde her ünite için oluşturulmuş olan görevler ve ev ödevleri 

kısımları çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında İngilizce dersi öğretim 

programının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan kısımları incelemeye alınmış, felsefe, genel 

amaçlar, beklenen beceriler gibi diğer bileşenleri çalışmanın amaçları gözetilerek dışarıda 

tutulmuştur.    
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Veri Toplama Araçları 

Çalışma kapsamında incelemeye alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programı, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan bir değerlendirme formu kullanılarak analiz edilmiştir.  

Değerlendirme formunda, sınıf düzeylerine göre, incelemeye alınan görev ve ev ödevlerinin 

öncelikli olarak hangi temel dil becerisini ölçmeye yönelik olduğu belirlenmekte ardından bu 

görevin dil becerileri ölçme yaklaşımlarından hangisi/ hangilerine uyumlu olduğu 

belirlenmektedir. Form kapsamında dört temel dil becerisi; yazma, konuşma, dinleme ve okuma 

incelemeye alınırken, dil becerisi ölçme yaklaşımlarından ise en kapsamlı olduğu belirlenen beşi 

incelemeye alınmıştır.(KAYNAK). Bunlar; Ayrık nitelikli, Bütünlükçü, Performansa Dayalı ve 

Alternatif Değerlendirme yaklaşımlarıdır.   

Değerlendirme formu geliştirildikten sonra, program geliştirme ve ölçme ve 

değerlendirme alanında çalışan doktora derecesine sahip iki araştırmacının görüşüne sunulmuş, 

gerekli görülen revize işlemleri yapıldıktan sonra analizlere geçilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında incelemeye alınan ortaokul İngilizce dersi öğretim programı 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin incelenmesi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 

Veri analizi kısmında ise Miles ve Huberman(1984) tarafından önerilen nitel veri analizi süreci 

benimsenmiştir. Üç aşamadan oluşan bu sürecin ilki veri azaltmadır ve bu çalışma kapsmaında 

da doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş verilerin azaltılması amacıyla öncelikli olarak ilk 

ve ortaokul İngilizce dersi öğretim programı bir bütün olarak incelemeye alınmıştır. Bu 

inceleme aşamasında programın her bölümünde yer alan ölçme ve değerlendirmeye ilişkin 

bileşenler, önerilen yaklaşım ve teknikler, özetle analiz edilecek veriler belirlenmiştir. Aynı 

zamanda bu aşamada ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin inceleneceği dil becerileri ölçme 

ve değerlendirme yaklaşımları da ilgili alan yazın gözetilerek belirlenmiştir. İkinci basamak 

olan verilerin görselleştirilmesi aşamasında incelemeye alınmasına karar verilen ölçme ve 

değerlendirme ögeleri sınıf düzeylerine göre tablolaştırılmış, tekrarlayan görevler/etkinlikler 

belirlenmiştir. Böylece işlenecek verilerin daha kolay anlaşılır bir forma dönüştürülmesi 

sağlanmıştır. Miles ve Huberman(1984) tarafından önerilen sürecin son basamağında ise sonuca 

ulaşma ve teyit etme bulunmaktadır ve bu çalışma kapsamında da bu aşamada oluşturulan 

değerlendirme formuna göre daha önceki aşamalarda belirlenen ölçme ve değerlendirme 

etkinlikleri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar betimsel olarak sunulmuş ve yorumlamalar 

ise araştırmacılar tarafından değerlendirme formunda kullanılan temalar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Böylelikle farklı sınıf düzeylerinden elde edilen bulgular arasında 

karşılaştırmalar yapılmış, tema olarak belirlenen dil becerileri ile ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımları birlikte yorumlanmıştır. Bu aşamalar aynı zamanda Dey(1993) tarafından önerilen 

nitel veri analizi süreci aşamaları olan betimleme-sınıflama ve ilişkilendirme ile uyumludur.  

Bulgular 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular sınıf düzeyleri temel alınarak sunulmuştur. 

İncelemeye alınan tüm sınıf düzeyleri için dil becerilerine ilişkin kullanılması önerilen beş farklı 

yaklaşım, ayrık nitelikli, bütünlükçü, iletişimci, performansa dayalı ve alternatif değerlendirme 

yaklaşımları incelemeye alınmıştır. Her bir ölçme ve değerlendirme etkinliğinin hangi 

yaklaşım/yaklaşımlara uygun olarak geliştirildiği ve ölçülmesi hedeflenen dil becerisi 

belirlenmiştir.  Öncelikli olarak incelemeye alınan ilk sınıf düzeyi olan 5. Sınıf İngilizce dersi 

öğretim programına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. 

Beşinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

 5. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Topalm 

Kullanılan  
Yaklaşım 

Ayrık Nitelikli - - 2 - 2 

 Bütünlükçü 1 2 - 1 4 
İletişimci 1 2 2 5 10 
Performansa Dayalı 1 2 - 3 6 

 Alternatif 
Değerlendirme 

1 2 - 4 7 

Toplam  4 8 4 13  

 

Beşinci sınıf düzeyinde öğretim programında yer alan 15 farklı ölçme ve değerlendirme 

etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 

kullanarak incelenmiştir. Bir etkinlik birden çok ölçme yaklaşımını kapsayabilecek şekilde 

değerlendirilmiştir. Tablo 1’de yer alan bulgular incelendiğinde,  en fazla ölçme etkinliğinin 

konuşma becerisine yönelik olarak tasarlandığı belirlenmiştir.  Konuşma becerisinin ardından 

en fazla ölçme etkinliğinin yazma becerisine yönelik olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Okuma 

ve dinleme becerilerine ilişkin dörder etkinlik olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ölçme 

yaklaşımlarına göre incelendiğinde ise, yalnızca bir dilbilgisi kuralını ölçmeyi amaçlayan ayrık 

nitelikteki ölçme yaklaşımının 5. Sınıf düzeyinde oldukça sınırlı sayıda etkinlik için kullanıldığı 

görülmüştür. Performansa dayalı ölçme yaklaşımı ile alternatif değerlendirme en fazla etkinlik 

içeren alan iken, birden çok beceriyi barındıran bütünlükçü yaklaşım, iletişimci yaklaşımdan 

sonra gelmektedir.  

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin içerikleri incelendiğinde ise; konuşma becerisi 

için; sunu hazırlama, yön tarifi verme, görüşme yapma, soru-cevap yöntemi gibi performansa 

dayalı, iletişimci ve bütünlükçü değerlendirme yöntemlerini barındıran etkinliklerin yer aldığı 

belirlenmiştir.  Yazma becerisi için görsel sözlük oluşturma, poster hazırlama, görsel öykü 

yazma, alışveriş listesi hazırlama, not tutma, harita oluşturma gibi performansa dayalı, 

iletişimci, alternatif ve bütünsel ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. 

Dinleme ve okuma becerilerine ilişkin yapılan incelemelerde bu becerilere ilişkin 

etkinliklerin daha az sayıda oluşturulduğu, özellikle doğrudan okuma becerisine ilişkin 

oluşturulmuş bir ölçme ve değerlendirme etkinliğinin olmadığı belirlenmiştir. Dinleme 

becerisinin ise öğrencilerin kurdukları diyaloglar ile soru cevap yöntemi kullanılarak iletişimci 

yaklaşımla ölçülmesi planlanmıştır. Yalnızca üç ünitede ayrık nitelikli değerlendirmeye uygun 

3 dinleme etkinliği olduğu belirlenmiş fakat bunların programda ölçme durumlarında yer 

almadığı belirlenmiştir.  

İncelenen bir diğer sınıf düzeyi olan 6. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı için elde 

edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. 

Altıncı Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

6. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 

 Ayrık Nitelikli - - - - - 
Kullanılan  
Yaklaşım 

Bütünlükçü - 4 - 2 6 
İletişimci 1 4 - 2 7 
Performansa 
Dayalı 

1 4 2 2 9 

 Alternatif  - 2 - - 3 

Toplam  2 14 2 7  

 

6. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 16 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Bir etkinlik birden çok ölçme yaklaşımını 

kapsayabilecek şekilde değerlendirilmiştir, bu nedenle beceri ve yaklaşımlara göre incelenen 

etkinlik sayısı toplam etkinlik sayısından daha fazladır. Dil becerilerine göre elde edilen 

bulgular incelendiğinde, en fazla ölçme etkinliğinin konuşma ve yazma becerisine yönelik 

olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Okuma ve dinleme becerileri ise bu sınıf düzeyinde oldukça 

az sayıda ölçülen dil becerileri olmuştur. Bu beceriler farklı becerilerin içinde yer almakta ancak 

doğrudan bu becerilere ilişkin önerilen ölçme etkinliklerinin sayısının yetersiz olduğu 

belirlenmiştir.  Elde edilen bulgular kullanılan yaklaşımlara göre incelendiğinde beşinci sınıf 

düzeyinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının bu sınıf düzeyinde de tercih 

edilmediği görülmüştür. Performansa dayalı ölçme yaklaşımı ile iletişimci ve bütünlükçü 

değerlendirme en fazla etkinlik içeren alanlar iken, alternatif değerlendirme yaklaşımı 

benimsenerek oluşturulan ölçme etkinliklerinin sayısı  5. Sınıf düzeyine göre daha azdır. 

Konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesi bütünlükçü ve iletişimsel yaklaşım içinde 

gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda performansa dayalı ve alternatif değerlendirme 

yaklaşımlarından da faydalanılmıştır.  

Önerilen ölçme etkinliklerinin içerikleri incelendiğinde ise, konuşma becerilerinde 

öğrencilerden drama yapmaları, anket hazırlayıp uygulamaları, kukla gösterileri hazırlamaları, 

meslekleri tanıtan konuşmalar yapmaları, slogan ve poster hazırlamaları ve konular üzerine 

diyalog kurmaları beklenmektedir. Grup çalışmalarında dinleme becerisinin de aktif olarak 

kullanılması gerekmektedir.  

Yazma becerisi kapsamında ise, poster hazırlayıp farklı yiyecek ve içecekleri kategorize 

etmeleri, görsel sözlük hazırlamaları, grafik oluşturmaları, notlar almaları ve kartpostal 

hazırlayıp hikayeleştirerek yazmaları beklenmektedir. Okuma becerisine ilişkin ise doğrudan 

hazırlanan bir ölçme durumu belirlenememiş, yazma ve diğer becerilerin içerisinde bütünlükçü 

yaklaşım çerçevesinde test edildiği sonucuna varılmıştır. Yazma becerisi kapsamında 

bütünlükçü, iletişimsel ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımları eşit oranda 

benimsenmiştir.  Ortaokul 7. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı için yapılan incelemeler 

sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir.  
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Yedinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

7. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 

Kullanılan  
Yaklaşım 

Ayrık Nitelikli - - - - - 

 Bütünlükçü - 3 2 1 6 
İletişimci - 2 2 2 6 
Performansa 
Dayalı 

- 4 - 1 5 

 Alternatif 
Değerlendirme 

- 1 - - 1 

Toplam  - 10 4 4 18 

 

7. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 12 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Ölçme etkinlikleri dil becerilerine göre 

incelendiğinde, en fazla ölçme etkinliğinin yazma becerisine odaklandığı, konuşma becerisinin 

de yazmadan sonra en fazla vurgulanan alan olduğu görülmektedir. Doğrudan okuma ve 

dinleme becerilerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilen bir ölçme etkinliğinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen bulgular ölçme yaklaşımlarına göre incelendiğinde beşinci ve altıncı sınıf 

düzeylerinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının programda tercih edilmediği 

görülmüştür. Bütünlükçü yaklaşım en fazla tercih edilen ölçme yaklaşımı iken, ikinci olarak 

performansa dayalı ölçme yaklaşımı da en çok kullanılan yaklaşım olmuştur. İletişimci 

yaklaşımın önceki sınıf düzeylerine göre daha sınırlı sayıda etkinlikle temsil edildiği, alternatif 

yaklaşım içinde değerlendirilebilecek yalnızca bir ölçme etkinliğinin olduğu belirlenmiştir.  

Önerilen ölçme etkinliklerinin incelenmesi sonucunda, bütünlükçü ve iletişimsel 

yaklaşım içinde ölçülen konuşma becerisi için öğrencilerden öneriler sunmaları, parti 

hazırlamak için arkadaşları ile iletişim kurmaları beklenmektedir. Dinleme becerisine ilişkin ise 

doğrudan oluşturulan bir ölçme etkinliği bulunmamakta, arkadaşlarla iletişim kurulurken 

dinleme becerisinin işe koşulduğu göz önünde bulundurularak iletişimci yaklaşım kapsamında 

ölçülebileceği sonucuna varılmıştır. En çok etkinlik ile yoklanan yazma becerisi kapsamında 

öğrencilerden çoğunlukla poster hazırlamaları istenmiştir. Diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak daha karmaşık bir beceri olarak nitelendirebilecek mektup yazma becerisi de bu sınıf 

düzeyindeki öğrencilerden beklenmektedir. Ayrıca harita hazırlamaları, ünlü bir bilim adamının 

ya da tarihi bir figürün biyografisini yazmaları öğrencilere verilen diğer görevlendendir.. Okuma 

becerisine ilişkin ise doğrudan hazırlanan bir ölçme durumu belirlenememiş, yazma ve diğer 

becerilerin içerisinde bütünlükçü yaklaşım çerçevesinde test edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

763 
 

Tablo 4. 

Sekizinci Sınıf Düzeyinden Elde Edilen Bulgular 

8. Sınıf Ölçme Yaklaşımı Okuma Yazma Dinleme Konuşma Toplam 

Kullanılan  
Yaklaşım 

Ayrık Nitelikli - - - - - 

 Bütünlükçü 1 2 - 1 4 
İletişimci 1 4 - 1 6 
Performansa Dayalı 2 3 1 2 8 

 Alternatif 
Değerlendirme 

- - - - - 

Toplam  4 9 1 4 18 

8. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan 9 farklı ölçme farklı ölçme ve 

değerlendirme etkinliği İngilizce dersine yönelik kullanılabilecek beş ayrı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı kullanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, dil becerilerine göre 

incelendiğinde, en fazla ölçme değerlendirme etkinliğinin yazma becerisine ilişkin olduğu(6 

görev) olduğu belirlenmiştir. Okuma ve dinleme alanları yazma becerisinin içinde bütüncül bir 

yaklaşımla ölçülmekte iken, konuşma becerisine ilişkin düzenlenen üç ayrı etkinlik olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonuçları ölçme yaklaşımlarına göre incelendiğinde diğer tüm 

sınıf düzeylerinde olduğu gibi ayrık nitelikteki ölçme yaklaşımının programda tercih edilmediği 

görülmüştür.  

Bütünlükçü, iletişimci ve performansa dayalı yaklaşım neredeyse eşit oranda programda 

yer alırken, alternatif yaklaşımın diğer sınıf düzeylerine göre daha sınırlı sayıda programda yer 

aldığı görülmüştür.  Konuşma etkinliklerinin tümü bütünlükçü ve iletişimci yaklaşım ile 

hazırlanmıştır. Yazma etkinliklerinde ise bunlara ek olarak üç etkinlik de performans 

değerlendirme yaklaşımı işe koşulmuştur.  Konuşma becerisi diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak daha kapsamlı alt kazanımlar içermekte ve daha karmaşık ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri incelenmektedir. Öğrencilerin bir çağrı merkezinde çalıştığı düşünülerek çeşitli 

görevler verilmekte ve rollerine göre verilen kartlarda yer alan yönergeleri gerçekleştirmeleri 

beklenmektedir. Daha alt sınıflarda konuşma becerileri hazırlıklı konuşmalar şeklinde 

gerçekleşirken, 8. Sınıf düzeyindeki konuşmalar hazırlıksız konuşma kategorisinde yer 

almaktadır. Bir diğer etkinlikte öğrencilerin çiftler oluşturup röportaj yapmaları beklenmekte, 

dolayısıyla öğrencilerin hazırlık yapmaları için bir süre tanınmamaktadır. Özetle 8. Sınıf 

düzeyinde yer alan konuşma becerileri daha alt sınıflara göre daha karmaşık, günlük hayata daha 

uygun ve performans gerektiren niteliktedir.  Dinleme becerisine ilişkin yapılan belirlemeler ise 

alt sınıf düzeylerinde elde edilen bulgularla paraleldir.  Bu beceriye ilişkin doğrudan oluşturulan 

bir ölçme etkinliği bulunmamakta, arkadaşlarla iletişim kurulurken dinleme becerisinin işe 

koşulduğu göz önünde bulundurularak iletişimci yaklaşım kapsamında ölçülebileceği sonucuna 

varılmıştır. 

En çok etkinlik ile yoklanan yazma becerisi kapsamında, 7. Sınıf düzeyinde olduğu gibi, 

öğrencilerden çoğunlukla poster hazırlamaları istenmiştir. Diğer sınıf düzeylerinden farklı 

olarak öğrencilerden açıklayıcı paragraflar yazmaları beklenmektedir. Daha önceki sınıf 

düzeylerinde olduğu gibi, yine harita hazırlamaları, yemek tarifi vermeleri gibi günlük hayata 

ilişkin beceriler de öğrencilerden yazma becerisi kapsamında beklenen görevlendendir. Yine 

yalnızca okuma becerisine ilişkin geliştirilen bir ölçme ve değerlendirme etkinliği 

belirlenememiş ancak performans yaklaşımı ile hazırlanan bir görevde öğrencilerin öncelikli 

olarak okuma yapmaları beklenmektedir.  

Tartışma 
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Ortaokul İngilizce dersi öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin incelendiği bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: İngilizce dersi öğretim programında; sınıf düzeyi fark etmeksizin 

yapılandırmacı yaklaşıma paralel ölçme yaklaşımları ve yöntemleri önerilmekte ancak tüm sınıf 

düzeylerinde ortak olarak öğretmenlere kılavuzluk edecek örnek eksikliği bulunmaktadır. 

Önerilen yöntem ve tekniklere ilişkin örneklerin sunulmamış olması, söz konusu yöntemleri 

öğretmenin inisiyatifine bırakmakta, bu durum da uygulamada belirsizliklere yol açmaktadır. 

Tüm sınıf düzeylerinde alternatif değerlendirme yaklaşımlarının programa dâhil edildiği 

belirlenmiştir. Bu bulgu da çağdaş eğitim paradigmalarını destekler niteliktedir. 

Kandemir(2017) 2. Sınıf İngilizce dersi öğretim programını incelediği çalışmasında 

öğretmenlerin alternatif değerlendirme yaklaşımlarından portfolyo değerlendirmesini sıklıkla 

tercih ettiklerini belirlemiştir. Buna ek olarak öğretmenlerin 2. Sınıf düzeyindeki  ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin sınıf düzeyine uygun olduğunu, çağdaş eğitim yaklaşımlarını 

destekler nitelikte olduğunu belirtmiştir. Maviş(2015) Türkçe ve İngilizce dersi öğretim 

programlarını karşılaştırdığı çalışmasında, her iki programda da öz, akran değerlendirmesi ile 

öğrenci dosyalarına-portforlyolara- büyük önem verildiğini belirlemiştir Erbilen-Sak(2008) 

tarafından yapılan çalışmada ise öğretim programında alternatif değerlendirme 

yaklaşımlarından grup, akran ve öz değerlendirmeye yer verildiği ancak velilerin değerlendirme 

sürecine katılmadığı belirlenmiştir.  Benzer şekilde bu çalışma kapsamında da alternatif 

değerlendirme yaklaşımı kapsamında akran, öz, grup değerlendirme, portfolyolara ve 

gözlemlere yer verildiği belirlenmiş ancak eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından biri olan 

velilerin değerlendirme süreci kapsamına alınmadığı belirlenmiştir.  

Elde edilen bulgular farklı dil becerilerine göre analiz edildiğinde, programın hedef 

kısmında dört temel beceri de eşit olarak vurgulanmış olsa da, tüm sınıflar için konuşma ve 

yazma becerileri merkeze alınmış olduğu, okuma ve dinleme becerilerine ilişkin önerilen ölçme 

ve değerlendirme etkinliklerinin sayısı yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle 

tüm becerilerin eşit oranda gelişmesini sağlamak için tüm sınıf düzeylerinde dinleme ve okuma 

becerilerine ilişkin ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sayısının artırılması önerilebilir. 

Çankaya(2015) tarafından yapılan çalışmada ise konuşma ve dineleme becerisi programda 

vurgulanıyor olsa da, malzeme eksikliği, kalabalık sınıflar ve belirsiz değerlendirme 

kriterlerinden dolayı konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesinde gerçekten ciddi 

problemler yaşandığı öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Özellikle dinleme becerisinin yeterli 

düzeyde ölçülemediği Çankaya(2015) ve Cihan ve Gürlen(2015)’in çalışmalarından elde edilen 

ortak sonuçtur.  Programın genelinde iletişimci yaklaşımın hakim olduğu belirlenmiş ve bu 

bulgu da çağdaş yaklaşımlarla ve benzer çalışmalarla uyum göstermektedir(Cihan ve Gürlen, 

2013).  
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Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Standartlarının 

Beyin Fırtınası ve Delfi Tekniğiyle Revize Çalışmaları 

Çetin Semerci120 
 

 

Öz 

   Nitelikli bir eğitim sistemi için standartlar geliştirilebilir. Eğitim sisteminde ölçme ve 

değerlendirmenin önemli bir yeri bulunduğu göz önüne alınırsa bu yönde standartların 

belirlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, eğitimde ölçme ve 

değerlendirme standartlarının revize çalışmasının yapılmasıdır. XI. Eğitim Bilimleri 

Kongresi’nde (23-26 Ekim 2002), “eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarının hazırlık 

çalışmaları” konulu sunulan standartların revize çalışması yapılmıştır. Araştırmada nitel yöntem 

kullanılmıştır. Türkiye’de akreditasyon ve kalite çalışmaların artmasıyla birlikte ölçme ve 

değerlendirme standartlarının gündeme getirilmesi planlanmıştır. Bunun için, yeni bilgiler 

ışığında standartlarda düzenlemeler yapılmıştır. Sonra, ölçme ve değerlendirme uzmanları başta 

olmak üzere Eğitim Bilimlerinde görevli öğretim üyelerine ulaşılmış olup beyin fırtınası ve delfi 

tekniğiyle eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarının revize çalışmaları yapılmıştır. 

Ölçme ve değerlendirme standartların hazırlık çalışmalarında literatüre dayalı olarak toplam beş 

boyut oluşturulmuştur. Bunlar, ölçme ve değerlendirmenin genel özellikleri, ölçme hataları ve 

sıfır noktası, sınav türleri, değerlendirme ölçütleri ile madde ve sınav istatistikleridir. Bu 

alanlardan 24 standart belirlenmiştir. Sonuç olarak, eğitimde yapılan ölçme ve 

değerlendirmelerin standartlara uygunluğu sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Standart, ölçme, değerlendirme. 

 
Abstract 

    Standards can be developed for a qualified education system. Considering that 

measurement and evaluation have an important place in the education system, it is inevitable to 

determine the standards in this direction. In this context, the purpose of this study is to revise 

the measurement and evaluation standards in education. The standarts of measurement and 

evaluation in education was presented in the XI. Educational Sciences Congress (23-26 October 

2002), Qualitative method was used in the research. accreditation and quality work has gained 

importance in Turkey. In this sense, standards have been made in the framework of new 

information. In this study, measurement and evaluation experts, especially the faculty members 

in the Educational Sciences were reached. Measurement and evaluation standards have been 

revised by brainstorming and delfi technique in education A total of five dimensions have been 

established in the preparatory work of measurement and evaluation standards based on the 

literature. These are general characteristics of measurement and evaluation, measurement errors 

and zero point, exam types, evaluation criteria and item and exam statistics. 24 standards have 

been determined from these areas. As a result, it must be provided the suitability of measurement 

and evaluation in education to standards. 

Keywords: Standart, measurement, evaluation. 
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Öğrencilere devletin belirlediği standartlarda eğitim verilmesi gerekir (U.S. Department 

of Education, 2019). Aksi durumda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aynı şehrin birbirine 

yakın iki okulunda bile eğitimin farklı olduğu görülebilir. Eğitim için belirlenen standartlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla ortaya konur.  

Ölçme, eğitimde niteliklerinin nicelendirilmesi anlamında ele alınmakta olup 

değerlendirme için ön şarttır. Değerlendirme, ölçme sonuçları belirli ölçütlerden geçirilerek 

yargı çıkarılmasıdır (Özçelik, 1981; Çağlar, 1970; Erdoğan ve Diğerleri, 1984). Öğrencilerin 

eğitim öğretim hayatları boyunca, bazen çok çalışmalarına rağmen başarısız oldukları 

gözlenmektedir. Bunun sorumluluğu çoğu zaman öğreticilere bağlanmaktadır (Turgut, 1984).  

 

Öğreticiler ve uzmanlar, eğitimde ölçme ve değerlendirmede yıllardır test geliştirme ve 

standart testler konusunda standartlar tartışılmıştır (Camara ve Lane, 2006; Kortz, 2006; 

Rhoades ve Madaus, 2003, Wise, 2006). Ancak, günümüz Türkiye’sinde Yükseköğretim Kalite 

Kurulu’nun başlattığı üniversitelerin beş yılda bir dış değerlendirmeden geçirilmesi ve kalite  ile 

akreditasyon çalışmalarına hız verilmesi, bütüncül bir bakış açısıyla ölçme ve değerlendirmenin 

standartlarının da tartışılmasını gerektirmiştir. 

 İyi bir öğretim için öğrenci başarısının sık sık ölçülüp değerlendirilmesi gerekir. Bu 

gereklilik içersinde öğreticilere büyük sorumluluklar düşer. Sorumlu öğreticiler, öğretmenlik 

meslek bilgisi kapsamında olan ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerini tamamlama 

yoluna gider. Ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin yeterlikleri kazanmış bir öğretici ile bu 

yeterlikleri kazanmamış bir öğretici arasında önemli farklar vardır. Ölçme ve değerlendirmeye 

uygun not veren bir öğretici hem daha az hatalı değer yargılarına ulaşmış olur, hem de kendi 

öğretim yöntemlerini geliştirip değerlendirebilir. Oysa, Türkiye’de öğreticiler ölçme ve 

değerlendirmeyi iyi bilmemektedir (Turgut, 1984). Bu nedenlerle eğitimde ölçme ve 

değerlendirmeye ilişkin standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Standart kavramı, “belirli ölçülere, 

yasaya, kullanıma uygun olan” ve/veya “örnek veya temel alınabilen, tek biçim” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 1992) 

Her standart sistemi belli bazı amaçlar düşünülerek tasarlanır. Eğitimde ölçme ve 

değerlendirme standartlarının amacı, her öğreticinin daha geçerli ve güvenilir sınav yaparak 

öğrencilerini memnun etmesidir. Messick’e (1989) göre, sınavlar, eğitim programına uygun 

yapılmalıdır. Bu uygunluk sağlanırken Camara’nın da (2007) belirttiği gibi, insanların 

standartları benimsenmesi için teşvik edilmesi gerekir. Diğer taraftan, ölçme ve değerlendirme 

ile ilgili yasal davalarda standartların kullanılması önemli rol oynamaktadır (AERA, APA & 

NCME, 1985, 3). Bu bağlamda, ölçme ve değerlendirmede etik kuralların da standarditasyonu 

sağlanmalıdır (APA, 2002). 

Türkiye’de eğitim fakültelerini ve fen, mühendislik alanlarını akredite eden EPDAD ve 

MÜDEK kurumlarının ölçme ve değerlendirmeyle ilgili standartlarına bir göz atılmıştır. Eğitim 

Fakülteleri Programlarini Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 

hazırlanıp uygulanan standartlarda ölçme ve değerlendirmeyle ilgili aşağıda ilgili standart, 

gösterge ve kanıt durumları verilmiştir (EPDAD, 2016, 29-30): 

“1.1.2 Ders öğretim programlarında kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme 

arasında iç tutarlılık bulunması” standardına gösterge olarak, “Ölçme ve değerlendirme boyutu 

arasındaki tutarlılık” ve bunun kanıtı olarak da “Derste kullanılacak ölçme ve değerlendirme 

araçları” şeklinde belirtilmiştir. 

“1.1.3 Ders öğretim programlarının etkili öğretmenlik eğitimini gerçekleştirecek 

nitelikte olması” standardına gösterge olarak,” Değerlendirme etkinlikleri ve sürecinin, uygun 

öğretim hizmetinin niteliğini arttırmaya yönelik olması”, “Değerlendirme sonucunda 
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öğrencilere geribildirim vermeye yönelik düzenlemeler olması” ve “İzlemeye yönelik 

değerlendirmelerin olması” şeklinde belirtilmiştir. 

“1.2.1. Ders öğretim programları ile uygulama arasında uygunluk” standardına gösterge 

olarak, “Derste kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının ders öğretim programına ve ders 

içeriğine uygun olması” ve kanıt olarak da “Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları 

(Tamamlanmış öğrenci çalışmaları, sınav örnekleri vb.)” şeklinde belirtilmiştir. 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin 

(MÜDEK) standartlar olarak 10 ölçüt göze çarpmaktadır (MÜDEK, 2019): 

Öğrencilerle ilgili standartlardın biri, “1.5 Öğrencilerin program kapsamındaki tüm 

dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve 

değerlendirilmelidir.” S.2 

Program eğitim amaçlarıyla ilgili ölçütte, “2.3  Eğitim  amaçlarına  ulaşıldığını  

belirlemek  ve  belgelemek  için  kullanılan  bir  ölçme  ve değerlendirme  süreci  kurulmuş  ve  

işletiliyor  olmalıdır.  Bu  süreç  yardımıyla  program  eğitim amaçlarına ulaşıldığı 

kanıtlanmalıdır.” S.2 

Program çıktılarıyla ilgili ölçüt, “3.2 Program  çıktılarının  sağlanma  düzeyini  

dönemsel  olarak  belirlemek  ve  belgelemek  için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci 

oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.”s.3 

Araştırmanın Amacı 

Nitelikli ölçme ve değerlendirme için standartların belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda 

bu araştırmanın amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarının revize çalışmasının 

yapılmasıdır. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (23-26 Ekim 2002), “eğitimde ölçme ve 

değerlendirme standartlarının hazırlık çalışmaları” konulu sunulan standartların revize çalışması 

yapılmıştır. 

 
Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Türkiye’de akreditasyon ve kalite çalışmaların 

artmasıyla birlikte ölçme ve değerlendirme standartlarının gündeme getirilmesi planlanmıştır. 

Bunun için, yeni bilgiler ışığında standart geliştirme ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

Sonra, amaçlı örnekleme tekniği yardımıyla ölçme ve değerlendirme uzmanları başta olmak 

üzere Eğitim Bilimlerinde görevli öğretim üyelerine ulaşılmış olup beyin fırtınası ve delfi 

tekniğiyle eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarının revize çalışmaları yapılmıştır. 

 

                                      

                                          Şekil 1. Araştırmanın yöntemine ilişkin aşamaları 

          
2019 Ölçme ve 

değerlendirme standartları 

       Delfi tekniği son inceleme (24) 

      Delfi tekniği ön inceleme (12) 

    Beyin fırtınası (6) 
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2002 Ölçme ve Değerlendirme Standartları 

Nitelikli ölçme ve değerlendirme için standartların belirlenmesi gerekir. 2002 yılında 

ölçme ve değerlendirme standartları olarak alan literatürüne dayalı olarak toplam beş boyut ve 

26 standart belirlenmiştir. Bu standartlardan 17’si ölçme grubunda, 9’u ise değerlendirme 

grubundadır. Boyutlara göre standartların sayısal dağılımına bakıldığında, ölçme ve 

değerlendirmenin genel özelliklerinde 9, ölçme hataları ve sıfır noktasında 4, sınav türlerinde 5, 

değerlendirme ölçütlerinde 3 ve madde ve sınav istatistiklerinde 5 standart bulunmaktadır. Bu 

durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Semerci, 2002). 

 

                   Tablo 1. 2002 Yılında Standartlarda Sayısal Değerler 

 

Boyut Ölçme Değerlendirme Toplam 

Ölçme ve 

Değerlendirmenin 

Genel Özellikleri 

6 3 9 

Ölçme hataları ve 

Sıfır Noktası 

2 2 4 

Sınav Türleri  3 2 5 

Değerlendirme 

Ölçütleri 

2 1 3 

Madde ve Sınav 

İstatistikleri 

4 1 5 

Toplam 17 9 26 

 
 

Beyin Fırtınası 

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili beyin fırtınası altı öğretim üyesiyle birlikte 

yapılmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanından 1 profesör, bir doktor öğretim üyesi, ölçme 

ve değerlendirme alanından bir profesör ve bir doktor öğretim üyesi, kalite koordinatörlüğünden 

bir doçent ve dış değerlendirmeci olan bir profesörle yürütülmüştür. 2002 standartları üzerinden 

tartışma başlatılmış ve sonuçta ölçme ve değerlendirmeyle ilgili yönetmelik, yasada yerinin 

olması, program kazanımlarıyla bağlantılı olması, test standartları, standartlaştırılmış testler ve 

program çıktıları ön plana çıkmıştır. 

Delfi Tekniği Ön İnceleme 

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili delfi ön incelemesi, 12 öğretim üyesiyle birlikte 

yapılmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanından 2 profesör, dört doktor öğretim üyesi, 

ölçme ve değerlendirme alanından bir profesör ve bir doçent ve dört doktor öğretim üyesiyle 

yürütülmüştür. Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili standartların birincil ve ikincil olarak ele 

alınabileceği, başlangıç, süreç ve ürün standartları olabileceği, performansın ölçülmesi ve 

değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiği, bazı standartların birleştirilebileceği, 

standartların çok fazla olduğu gibi durumlar ön plana çıkmıştır. 

 

  2002 Ölçme ve değerlendirme standartları 
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Delfi Tekniği Son İnceleme 

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili delfi son incelemesi, 24 öğretim üyesiyle birlikte 

yapılmıştır. Eğitim programları ve öğretim alanından 2 profesör, dört doktor öğretim üyesi, 

ölçme ve değerlendirme alanından dört profesör ve dört doçent ve 10 doktor öğretim üyesiyle 

yürütülmüştür. Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili standartların sadece uzman görüşüyle 

kamaması gerektiği, ileriki zamanlarda uygulanıp uygulamadan çıkan sonuçlara göre tekrar 

revize edilebileceği vurgulanmıştır. 

Ölçme ve Değerlendirme Standartları 

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili standartlar, revize edilerek gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. Bunun için sonuç ve tartışmada değişimler maddeler halinde sunulmuştur. 

Bulgular 

Ölçme ve değerlendirmenin standartları ve açılımına ilişkin bulgular, literatür 

bilgisinden hareketle uzmanlara sorulmuş ve standartlar oluşturulmaya çalışılmıştır (AERA, 

APA & NCME, 1985; Semerci, 1998; Tan ve Erdoğan, 2001; Binbaşıoğlu, 1983; Turgut, 1989; 

YÖK/Dünya Bankası, 1998; YÖK/Dünya Bankası, 1999;  Küçükahmet, 2000; Micheels ve 

Karnes, 1968; Yılmaz, 1996; İşman ve Eskicumali, 1999; Thorndike and Others, 1991). 

 Ölçme ve Değerlendirme Standartları (2019) 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Standartları, beş boyut ve 24 standarttan 

oluşmaktadır. Tablo 3’teki göstergeler, belli bir standardın karşılanıp karşılanmadığı hakkında 

fikir vermektedir. Kanıtlar, standarda ulaşıldığını gösteren belgelerdir. Derecelendirmeler ise, 

standarda uygunluk veya yetersizlik  açısından karar vermede yardımcı olmaktadırlar. 

 
Tablo 2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Standartları (EÖDS5/24) 

 
Boyut 

 
Başlangıç standartları 
(Birincil standartlar) 

 
Süreç ve ürüne ilişkin 

performans standartları 
(İkincil standartlar) 

1. Ölçme ve 
Değerlendirmenin 
Genel Özellikleri 

1.1.1. Öğretim programına uygun bir 
ölçme yaklaşımı 

1.1.2. Ölçme matrisinin (belirtke tablosu) 
uygunluğu 

1.1.3. Ölçme aracının güvenilir, geçerli ve 
kullanışlı olması 

1.2.1. Değerlendirmenin bilişsel, 
duyuşsal ve psiko-motor 
alana uygunluğu  

1.2.2. Geri bildirim verme 

2. Puanlama 
(Ölçme hataları ve 
sıfır noktası) 

2.1.1. Ölçmelerin hatasız olması 
2.1.2. Mutlak/İzafi sıfır noktasına uygunluk 
2.1.3. Cevap anahtarının doğruluğu 
2.1.4. Ölçme araçlarına uygun bir puanlama 

yapılması 

2.2.1. Öğrenci hakkında verilen 
değerlendirme kararının, 
ölçme aracındaki 
puanlamalara uygun 
olması 

2.2.2. Değerlendirmelerde belirli 
bir hata payının kabul 
edilerek esnek olunması 

3. Sınav Türleri 3.1.1. Derse ve konulara uygun ölçme 
aracının kullanılması 

3.1.2. Sınav sorularının sınav konularını 
temsil edici olması 

3.1.3. Soruların üst düzey düşünme 
becerilerini ölçmesi  

3.2.1. Puanlama türünün 
uygunluğu 

3.2.2. Soruların özgün olması 

4.Değerlendirme 
ölçütleri 

4.1.1. Not vermede  kullanılan ölçütün 
uygunluğu 

4.1.2. Ders notu ve kitap ifadelerinin aynı 
şekilde sınavda sorulmaması 

4.2.1. Değerlendirmenin 
öngörülen ölçütlere 
uygunluğu 
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5. Madde ve sınav 
istatistikleri 

5.1.1. Sınav (test) güçlüğünün uygunluğu 
5.1.2 Sınav güvenirlik katsayısının 

uygunluğu 
5.1.3. Madde (soru)  güçlüklerinin 

uygunluğu 
5.1.4. Madde ayırıcılık güçlüklerinin 

uygunluğu 

5.2.1. Sınav istatistiklerinin 
değerlendirme barajında 
konulan ölçütlere 
uygunluğu 

 
Tablo 3. Standartların Açılımı: Göstergeler, Kanıtlar ve Derecelendirme 

Standart Gösterge Kanıt Derecelendirme 

1.1.1. Öğretim 
programına uygun bir 
ölçme yaklaşımı 

 

1. Öğretim programının 
(ders adı, saati, AKTS, 
teorik ve uygulama 
durumu) kazanımları 

2. Öğretim programının 
dersin içerik tanımları ile 
tutarlı olması 

3. Ölçme yaklaşımları 
(Portfolyo, açık uçlu, 
seçmeli test, çoklu sınav 
vb.) 

 Kurumun öğretim 
programları 

 Ders öğretim programı 

 Günlük ders planları 

 Sınav kağıtları (En iyi, 
orta ve zayıf sınav 
kağıtları) 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
Zayıf      Orta       İyi 

1.1.2. Ölçme Matrisinin 
(Belirtke tablosu) 
Uygunluğu 

1. Sınav sorularının kritik 
kazanımlardan seçilmesi 

2. Soruların bilişsel alanın 
farklı basamaklarına 
hitap etmesi 

3. Sınav sorularının sınav 
konularında önem 
derecesine göre dengeli 
dağıtımı 

 Sınav kitapçığı 

 Alan uzmanının 
görüşleri 

 Ölçme ve 
değerlendirme uzmanı 

 Davranışlar evreni 

 Sınava dahil edilen 
konu içerikleri 

 Sınavda yoklanan 
davranışlar 

 İstatistiksel kanıtlar 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
Zayıf      Orta       İyi 

1.1.3. Ölçme aracının 
güvenilir, geçerli ve 
kullanışlı olması 

1. Soru sayısının konulara 
göre yeterli olması 

2. Sınav süresinin yeterli 
olması 

3. Sınav uygulamasında 
motivasyon araçlarının 
teşvik edilmesi 

4. Soruların açık ve anlaşılır 
olması 

5. Ölçme aracının maliyet 
yönünden ekonomik 
olması 

6. Soruların açık ve anlaşılır 
olması 

7. Performans görevlerinin 
açık ve anlaşılır olması 

8. Tesadüfi hataları 
azaltacak önlemlerin 
alınması 

9. Zaman yönetimi 
10. Ölçülecek yapı için 

ölçme aracının 
uygunluğu 

 Sınav kitapçığı 
(Açıklama+sorular) 

 Alan uzmanı 
 Program uzmanı 
 Ölçme ve 

değerlendirme 
uzmanının görüşü 

 DFA sonuçları 
 Sınav kitapçığında 

kullanılan kağıtlar 
 Türkçe dil uzmanı 
 İstatistiksel kanıtlar 
 Ölçme araçlarının 

düşük maliyette olması 
 Çoklu özellik, çoklu 

metot gibi kanıtlar 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
Zayıf      Orta       İyi 
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Tablo 3’ün Devamı 

Standart Gösterge Kanıt Derecelendirme 

1.2.1. 
Değerlendirmenin 
bilişsel, duyuşsal ve 
psiko-motor alana 
uygunluğu 
 
 
 
 

1. Ölçümler  
2. Not baremleri 
3. Soruların kapsamı 
4.Sınav kağıdında 
olmadığı halde yüksek 
veya eksik not verilmesi 
5.Şekil veya grafiklerin 
düzgün olması 
6. Ölçütlerin uygun 
olması 

 Sınav puanları 

 Soru kitapçığı 

 Ders içerikleri 

 Cevap kağıtları 

 Standart belirleme 
çalışmaları 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  
9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

1.2.2. Geri bildirim 
verme 

1. Sınav sonuçları 
2. KPSS sonuçları 
 

 Öğrenci görüşleri 

 Sınav kağıtları 

 Ödevler ve projeler 

(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  
9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

2.1.1. Cevap Anahtarı-
nın doğruluğu 

1. Cevap anahtarının 
uzmanın hazırladığı 
cevap anahtarı ile 
tutarlı olması 

2. Soruların önemine, 
ağırlığına ve ilerde 
ise yararlılık 
derecesine göre 
puan bareminin 
olması 

 Cevap anahtarı 

 Alan uzmanının görüşleri 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  
9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

2.1.1. Ölçmelerin 
standart hatasının 
mimnimum olması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sabit hata: Hiç 
cevaplanmamış 
soru var mı? 

2.Sistematik hata: Sınav 
kağıdında cinsiyete, 
siyasi görüşe vb. ne 
göre fazladan veya 
eksik not veriliyor 
mu? 

3.Tesadüfi hata: Puanlar 
hatasız kaydedilmiş 
mi? 

 Soru kitapçığı 

 Sınav puanları 

 Öğrencilerle görüşme 
sonuçları 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  
9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

2.1.2. Mutlak/İzafi sıfır 
noktasına uygunluk  
 

1.Baraj notuna yakın 
notlarla dersten kalma 
2. Sınavdan 0 ve 100 
alınması 

 Cevap kağıtları 

 Puanlama baremi 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

2.1.3. Cevap Anahtarı-
nın doğruluğu 

1. Cevap anahtarının 
uzmanın hazırladığı 
cevap anahtarı ile 
tutarlı olması 
2. Soruların önemine, 
ağırlığına ve ilerde ise 
yararlılık derecesine 
göre puan bareminin 
olması 

 Cevap anahtarı 

 Alan uzmanı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

 

 



 

773 
 

Standart Gösterge Kanıt Derecelendirme 

2.1.4. Ölçme araçlarına 
uygun bir puanlama 
yapılması 

1. Cevap anahtarına 
uygun olması 
2. Sistematik, sabit ve 
tesadüfi hatalardan 
arındırılmış olması 

 Sınav kağıtları 

 Öğrenci memnuniyeti 

(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  
9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

2.2.1. Öğrenci 
hakkında verilen 
kararların uygunluğu 

1.Başarılı öğrenci sayısı 
2.Öğrencilerin 
başarı/başarısızlık 
nedenleri 

 Başarı puanları 

 Cevap kağıtları 

 Öğrenci görüşleri 

 Öğretmen görüşleri 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

2.2.2. 
Değerlendirmede 
belirli bir hata payının 
kabul edilerek esnek 
olunması 
 

1. Örneğin geçme notu 
60 ise, öğrencilerin 59’la 
kalması 
2. Örneğin B notu 65 ise, 
öğrencilerin 64’le 
kalması 

 Başarı puanları 

 Ölçmenin standart 
hatası 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

3.1.1. Derse ve 
konulara uygun ölçme 
aracının seçilmesi 
 
 

1. Sözlü sınavlar 
2. Yazılı yoklama 
3. D/Y testleri 
4. Kısa cevaplı sınavlar 
5. Seçmeli sınavlar 
6. Porfolyo veya 

tamamlayıcı ölçme 
yaklaşımları 

 Soru kitapçığı 
 Uygulanan sınav 

içeriği 
 Öğrenci görüşleri 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

3.1.2. Soruların sınav 
konularını temsil edici  
olması 

1. Soru sayısı 
2. Soruların kapsamı 
3. Sınav konuları 
4. Belirtke tablosunun 

incelenmesi 

 Ders konu ve 
içerikleri 

 Alan uzmanı 

 Uzman görüşleri 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

 
 

Standart Gösterge Kanıt Derecelendirme 

3.1.3. Soruların üst 
düzey düşünme 
becerilerini ölçmesi 
 
 

1. Bilgi düzeyinde 
sorular 

2. Kavrama   “     “ 
3. Uygulama   “   “ 
4. Analiz     “   “ 
5. Sentez       “    “ 
6. Değerlendirme   “   “ 

 Soru kitapçığı 

 Ders notları 

 Dersin kaynak 
kitapları 

 Uzman görüşü 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

3.2.1.Puanlama 
türünün uygunluğu 
 
 

1. Anahtarla (analitik) 
puanlama 

2. Sıralama ile puanlama 
3. Sınıflama ile 

puanlama 
4. Genel izlenimle 

puanlama 

 Cevap kağıtları 

 Sınav puanları 

 Öğretmen görüşü 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

3.2.2. Soruların özgün 
olması 
 
 

1. Soruların yeni olması 
2. Öğrencinin soru ile ilk 

defa karşılaşıyor 
olması 

 Dersin kaynak 
kitapları 

 Ders notları 

 Bir veya iki önceki 
dönem soruları 

 Öğrenci görüşleri 

 Öğretici görüşleri 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

4.1.1. Not vermede 
kullanılan ölçütün 
uygunluğu 

1. Öğretmen kanısı 
2. Sınıftaki diğer 

öğrencilerin başarısı 

 Cevap kağıtları 
 Sınav puanları 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   
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3. Ülke çapındaki 
normlar 

4. Öğrenci yeteneği 
5. Öğrencilerin 

programa girişteki 
başarısı 

6. Programın hedefleri 

 Değerlendirme 
ölçütleri 

 Uzman görüşü 

4.1.2. Ders notu ve 
kitap ifadelerinin aynı 
şekilde sınavda 
sorulması 

1. Sınav sorularının ders 
notu veya kitaptan aynı 
ifadelerle alınması 

 Soru kitapçığı (1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

 
Tablo 3’ün Devamı 

Standart Gösterge Kanıt Derecelendirme 

4.2.1. 
Değerlendirmenin 
öngörülen ölçütlere 
uygunluğu 

1. Mutlak 
değerlendirme 

2. Bağıl değerlendirme 

 Cevap kağıtları  

 Sınav puanları 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 
    Zayıf      Orta       İyi   

5.1.1. Sınav (test) 
güçlüğünün uygunluğu 
 
 

1. Sınav güçlüğünün 
%40-60 arasında 
olması 

 Sınav puanları 

 Cevap kağıtları 

 Ölçme ve 
değerlendirme 
uzmanı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

5.1.2. Sınavın 
güvenirlik katsayısının 
uygunluğu 
 
 

1. Seçmeli testler, açık 
uçlu sınavlar ve 
portfolyo gibi 
tamamlayıcı ölçme 
yaklaşımlarına ilişkin 
formül ve işlemler 

2. Güvenirlik 
katsayısının en az 
0.70 olması 

 Sınav puanları 

 İstatistiksel kanıtlar 

 Ölçme ve 
değerlendirme 
uzmanı 

 Ölçümlerin 
güvenirlik katsayısı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

5.1.3. Madde (soru) 
güçlüklerinin 
uygunluğu 
 
 

1. Seçmeli testler, açık 
uçlu sınavlar ve 
portfolyo gibi 
tamamlayıcı ölçme 
yaklaşımlarına ilişkin 
formül ve işlemler 

2. Madde güçlüklerinin 
%40-60 arasında olması 

 Sınav puanları 

 Cevap kağıtları 
 Ölçme ve 

değerlendirme 
uzmanı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

5.1.4. Madde ayırıcılık 
güçlerinin uygunluğu 
 

1. Seçmeli testler, açık 
uçlu sınavlar ve 
portfolyo gibi 
tamamlayıcı ölçme 
yaklaşımlarına ilişkin 
formül ve işlemler 
2. Sonuçların .40 ve  
üzerinde olması 

 Sınav puanları 

 Cevap kağıtları 

 Ölçme ve 
değerlendirme 
uzmanı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   

5.2.1.Sınav 
istatistiklerinin 
değerlendirme 
barajında konulan 
ölçütlere uygunluğu 

1.Sınavın aritmetik 
ortalama ve sapmaya 
uygunluğu 
X= ΣXi / N 
St= √  Σ (Xi- X) / N 
St=Testin standart 
sapması 
Xi=Öğrenci puanı 

 Sınav puanları 

 Cevap kağıtları 

 Ölçme ve 
değerlendirme 
uzmanı 

 
(1  2  3)  (4  5  6) (7  8  9) 

    Zayıf      Orta       İyi   
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X=Testin ortalaması 
N=Birey sayısı 

 

 

Sonuç 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarının amacı, her öğreticinin daha geçerli ve 

güvenilir sınav yaparak öğrencilerini memnun etmesidir. Nitelikli ölçme ve değerlendirme için 

standartların belirlenmesi gerekir. Ölçme ve değerlendirme standartlarının revize edilmiş 

halinde toplam beş boyut ve 24 standart bulunmaktadır. Standartların gösterge ve kanıtlarına 

göre yapılan derecelendirmelerde her standart için en az orta düzeyde puan almaları için teşvik 

edilmelidir. Ölçme ve değerlendirme standartlarının revize edilmiş yeni durumunda aşağıdaki 

temel değişiklikler yapılmıştır: 

1.Beş boyut kendi içinde korunmuştur. İkinci boyut, Puanlama (Ölçme hataları ve sıfır 

noktası) olarak bir düzeltme yapılmıştır. Ölçme hataları ve sıfır noktası olan bu boyutta bunlar 

parantez içerisinde verilmiştir. 

2. Boyutlar, başlangıç (birincil) ile süreç ve ürün (ikincil) standartlar olarak ikiye 

ayrılmıştır. 

3. “Ders içeriklerinin izlenmesi” standardının yerine “Öğretim programına uygun bir 

ölçme yaklaşımı” standardı yazılmıştır. 

4. “Geri bildirim verme” standardı eklenmiş ve bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 

alanları içeren standartlar tek başlık altında toplanmıştır. Revize edilmeden önce, bilişsel alan 

adı geçmiyordu, gizil olarak standartlar içinde bulunmaktaydı. 

5. “Cevap anahtarının doğruluğu” standardı ölçme ve değerlendirmenin genel 

özellikleri standardından çıkarılarak “Puanlama (Ölçme hataları ve sıfır noktası)” standardına 

eklenmiştir. 

6. Gösterge ve kanıtlar, standartlara göre düzeltilmiştir. 

7. Standart ve göstergelerin bir kısmında ifade ve anlam bozuklukları düzeltilmiştir. 

8. Düzeltme ve düzenlemelerden sonra, ölçme ve değerlendirme standartları beş boyut 

ve 26 standarttan oluşmakta iken son hali beş boyut ve 24 standarttan oluşmuştur. 

Sonuç olarak, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili standart, gösterge ve kanıtların 

programların akredite çalışmalarında ve dış değerlendirmelerde denenmesi ve yararlanılması, 

durum tespiti açısından önemli olup daha kaliteli eğitim önerilerini beraberinde getirecektir. 
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Fen Bilimleri Öğretiminde Jigsaw Tekniğine Dayalı 

Etkinlik Geliştirme 

Şaduman Bahar PAZAR121, Sevilay Karamustafaoğlu122 

 

       

Giriş 

Bilgiye ulaşma ve iletişim hızının arttığı içinde yaşadığımız çağda meydana gelen 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eskiden beri varolan bazı kalıplaşmış eğitim anlayışlarının 

tekrar gözden geçirilmesine ve  günümüze uyarlanmasına sebep olmuştur. Eğitim verilen 

kişilerin yaşadıkları toplumun ilerlemesine katkıda bulunabilmeleri için teknolojik araçları 

anlayabilen, pratik bir şekilde kullanabilen, öğrendiği bilgileri anlamlandırabilen, günlük 

hayatında kullanan ve başkalarına aktarabilen kişiler olarak topluma katılımlarının sağlanması 

yirmi birinci yüzyıl eğitim dünyasının ana amacıdır (Özden, 1998). Bireylerin bulundukları çağa 

uyum gösterebilmeleri için düşünce geliştirme, problemlere özgün bir çözüm yolu bulma, 

bilimsel araştırma basamaklarını takip ederek sonuca ulaşabilme, eleştirel ve yaratıcı 

düşünebilme gibi üst düzeydeki bir takım zihinsel becerileri kazanabilmeleri gerekir 

(Küçükahmet, 1997; Özer, 1998). Bu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilebilmesi eğitimde 

gerçekleştirilmesi gereken yenilikleri gündeme getirmiştir. Bu bağlamda çağımızda öğretmen 

tarafından sunulan bilgileri hazır olarak elde eden öğrenen birey yapısı yerine bilgiyi kendisi 

elde eden ve öğrendiği bilgiler ışığında günlük hayattaki sorunlarını çözüme kavuşturabilen 

öğrenen birey  yapısı geçerli olarak kabul edilmiştir (Kaptan ve Korkmaz, 2000). Bu özelliklere 

sahip bireylerin yetiştirilmesinde, ilköğretimde ana derslerden birisi olan fen bilimleri dersinin 

katkısının büyük olduğu düşünülmektedir (Akpınar, 2002). 

Fen bilimleri konuları genellikle soyut ve karmaşık kavramlar içerdiğinden öğrenciler 

tarafından anlaşılması zordur. Bu sebeple, fen bilimleri derslerinin öğretiminde öğrenmeyi 

kolaylaştıracak somut ve görsel materyallerin kullanıldığı, aktif öğrenmeyi destekleyen etkili 

yöntem ve tekniklerden faydalanılması gerekmektedir (Turgut ve Gürbüz, 2011). Bugüne kadar 

ülkemizde fen bilimleri dersleri geleneksel yöntem ve tekniklerle işlendiğinden öğretimde 

başarının arttırılması ve kalıcılığın sağlanması anlamında istenilen başarı yakalanamamıştır. 

Bunlar göz önünde tutularak 2004’ten beri Milli Eğitim Bakanlığı öğetim programlarında köklü 

değişiklikler yapmış ve programı yapılandırmacılık yaklaşımını temel alarak tekrar 

düzenlemiştir (Balcı, 2007). Öğretmenin merkezde olduğu düz anlatım tekniği gibi  ezber 

ağırlıklı ve karşılıklı etkileşimin önemli olmadığı eski öğretim yöntem ve teknikleri yerine 

çağımız eğitim anlayışına uygun olarak öğretmenin sürecin merkezini oluşturmadığı, 

öğrencilerin pasif dinleyiciler konumunda bulunmadıkları kendi öğrenmeleri için aktif rol 

aldıkları modern öğretim metotlarından çağımız eğitim dünyasında daha fazla yararlanılmaya 

başlanmıştır (Doğan, Doymuş, Karaçöp ve Uygur, 2010). 

Yapılandırmacı yaklaşıma dayanan öğrenci merkezli yöntemlerden biri olan İşbirlikli 

Öğrenme Yöntemi; farklı özellikler, beceriler ve öğrenme şekillerine sahip bireylerin beraber 
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uyumlu bir şekilde  çalışmalarını öngören yapısı ile  bireyleri motive eden ve yaratıcılıklarını 

geliştiren çok yönlü bir öğretim yolu olarak öne çıkmaktadır (Ağdaş, Şimşek ve Yıldız, 2017; 

Genç ve Şahin, 2015). İşbirlikli öğrenme öğrencilerin sınıf içesinde heterojen küçük gruplar 

oluşturacak şekilde aynı amaca yönelik olarak birlikte çalıştıkları, her aşamada birbirlerine 

yardım ederek beraber öğrenmeyi gerçekleştirdikleri bir öğrenme yaklaşımıdır (Doğan, Kılıç ve 

Şimşek, 2016). Aktif öğrenmenin gerçekleşmesini ve öğretimde başarının arttırılmasını 

sağlayan yöntemlerden biri olan işbirlikli öğrenmenin pek çok alt tekniği bulunmaktadır 

(Açıkgöz, 2003; Doymuş, 2007). Bu alt teknikler arasında en sık tercih edilenlerden biri Jigsaw 

tekniğidir (Colburn, 2004; Doymuş, 2008). Jigsaw tekniği öğrencilerin  grup halinde beraber 

çalışarak  birbirlerinden öğrenmeleri temeline dayanır (Heeden, 2003). Jigsaw tekniğinde 

öğrenciler 3-7 kişilik küçük heterojen gruplara ayrıldıktan sonra konu dağılımı yapılarak her 

gruptan bir üyenin katılması ile uzman gruplar oluşturulur. Uzman gruplar kendilerine verilen 

konu üzerinde çalışırlar, kaynaklardan araştırarak bilgi toplarlar. Uzman öğrencilerin 

araştırmaları bitince her bir öğrenci asıl grubuna döner ve  öğrendiği bilgileri kendi grubundaki 

diğer üyelere öğretir. Böylece bütün öğrenciler konuya yönelik bilgi sahibi olurlar ve bu 

öğrenme şekli ile akranlar arası öğretim sağlanmış olur (Tan, 2016). 

Amaç 

Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılından itibaren öğretim programlarında değişikliğe 

yönelmiş ve bu bağlamda, yapılandırmacılığa dayanan öğrencilerin aktif olduğu modern eğitim 

anlayışı temelinde tekrar düzenlemiştir. Bu anlayışa göre sınıf ortamlarında derslerin işbirlikli 

öğrenme yöntemi gibi öğrenciyi merkeze alan, araştırmaya ve sorgulamaya yönelik  etkinliklere 

dayalı olarak işlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum işbirliğine dayalı öğrenme 

yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulacağı ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda yapılan çalışmada, fen bilimleri dersi ortaokul yedinci sınıf “Saf Madde ve 

Karışımlar” ünitesine yönelik olarak işbirliğine dayalı Jigsaw etkinlikleri geliştirerek bu 

etkinliklerin uygulama sürecini öğretmen ve araştırmacılarla paylaşmak   amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

İşbirliğine dayalı Jigsaw etkinliklerinin geliştirilmesinde nitel araştırma desenlerinden 

olan doküman analizinden faydalanılmıştır. Bu yöntem araştırılması amaçlanan olaylarla ilgili 

bilgiler ihtiva eden yazılı kaynakların incelenmesiyle veri elde edilmesine dayanır (Şimşek, 

2009). Araştırılan konu ile ilgili birçok bilgiye görüşme veya gözleme gerek olmaksızın yazılı 

belgelerin analizi yoluyla ulaşılabilir. Bu durum araştırmacıya zaman ve kaynak bakımından 

tasarruf sağlamış olur (Karataş, 2015). Bu amaçla yapılan çalışmada etkinliklerin 

hazırlanabilmesi için işbirlikli öğrenme yöntemi ve Jigsaw tekniğine yönelik ulusal ve 

uluslararası literatürde yer alan çalışmalar incelenmiştir.   

Araştırma Basamakları 

Jigsaw tekniğine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde aşağıdaki aşamalar takip 

edilmiştir: 

Araştırmanın başında etkinliklerin geliştirileceği konunun belirlenmesi amacıyla 

literatür taraması yapılarak soyut kavramlar ve kavram yanılgıların fazla olduğu, öğrencilerin 

anlamakta zorlandığı bir konu olan 7. Sınıf “Saf Madde ve Karışımlar” ünitesi belirlenmiştir.  

İşbirliğine dayalı Jigsaw tekniğiyle ilgili olan literatürdeki araştırmaların tetkik edilerek 

değerlendirilmesi sonucunda etkinlikler, literatürde incelen çalışmalardan belirlenen aşamalara 

uyumlu şekilde, yedinci sınıf seviyesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerine uygulanmak 

üzere araştırmacı olan fen bilimleri öğretmeni tarafından geliştirilmiştir. 
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Fen bilimleri dersi öğretim programında bulunan “Saf Madde ve Karışımlar” ünitesinin 

kazanımları incelenerek belirtke tablosu hazırlanmış ve etkinlikler buna yönelik olarak 

oluşturulmuştur.  

Etkinliklerin geliştirilmesinde işbirliğine dayalı Jigsaw tekniği temel alınmıştır. “Saf 

Madde ve Karışımlar” ünitesinden; “Maddenin Tanecikli Yapısı” konu alanına yönelik üç 

etkinlik, “Saf Maddeler” konu alanına yönelik üç etkinlik, “Karışımlar” konu alanına yönelik 

üç etkinlik, “Karışımların Ayrılması” konu alanına yönelik bir etkinlik, “Evsel Atıklar ve Geri 

Dönüşüm” konu alanına yönelik üç etkinlik olmak üzere on üç etkinlik geliştirilmiştir. 

Jigsaw etkinlikleri; giriş, uzman araştırması, anlatma ve tekrar şekillendirme, 

birleştirme ve değerlendirme olarak dört aşamadan oluşturulmuştur.  

Dört konu alanı uzmanı ile İki fen bilimleri öğretmeninin görüşlerinden faydalanılarak 

yapılan değerlendirmeler neticesinde etkinlikler son haline getirilmiştir. 

Etkinlikler öğretmen ile öğrencilerin katılımı sonucu planda belirlenmiş olan süre 

içerisinde  gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler kayıt altına alınarak gözlemlenmek suretiyle 

belirlenen eksiklikleri de tamamlanarak öğretmenlerin uygulaması için hazır bir duruma 

getirilmiştir. 

 
Etkinliklerin Uygulama Süreci    

 

Etkinliklerin uygulaması 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile 36 saat 

(dokuz hafta) süresince gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın öncesinde beşer öğrenciden oluşan 

dört asıl grup oluşturulmuştur. Grupların oluşturulması sırasında başarı düzeyi açısından 

grupların heterojen olarak seçilmesine dikkat edilmiştir. Öğrenciler uygulama süreci ile ilgili 

bilgilendirilmiştir. Uygulama sürecinde öğrencilerin, arkadaşlarıyla uyum ve iş birliği içinde 

çalışabilmeleri ve özgür bir tartışma ortamında birbirlerinden öğrenebilmelerinin sağlanması 

için rahat bir sınıf atmosferi oluşturulmasına özen gösterilmiştir. 

Bulgular 

Etkinlikler işbirlikli öğrenmeye dayalı Jigsaw tekniği temel alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Ortaokul yedinci sınıf “Saf Madde Ve Karışımlar” ünitesiyle ilgili on üç 

etkinlik geliştirilmiştir. İşbirlikli öğrenmeye dayalı Jigsaw tekniğine uygun olacak şekilde 

etkinliklerin aşamları ve etkinlikler sırasında öğretmen ve öğrencilerin neler yapacağı 

belirlenmiştir. 

Etkinlikler literatürde daha önce yapılmış çalışmalara da uygun olarak; giriş, uzman 

araştırması, anlatma ve tekrar şekillendirme, birleştirme ve değerlendirme olmak üzere dört 

aşamadan oluşacak şekilde oluşturulmuştur. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla her bir 

etkinlik belirlenen sürelerde tamamlanmıştır. Etkinliklerin sonunda boşluk doldurma, çoktan 

seçmeli testler ve açık uçlu sorulardan faydalanılarak kazanımların ölçülmesi sağlanmıştır. 

Uygulama sırasında yapılan ilk etkinlik olan “Atomun Yapısı Ve Temel Parçacıklar” 

etkinliğinde öğrenciler henüz Jigsaw tekniğininin aşamlarını ve neler yapacaklarını tam olarak 

anlayamadıklarından zorlanmışlardır. Fakat daha sonraki etkinliklerde sistemli bir şekilde 

tekniğin aşamalarına uyum sağlayabilmişler hatta kendileri de her aşamaya aktif bir şekilde 

katılarak uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Beşinci etkinlik olan 

“Elementlerin Sembolleri” etkinliği uygulanırken, periyodik sistemdeki ilk 18 element ile 

yaygın elementlerin isimleri, sembolleri ve bazı kullanım alanları konusunun teorik bir konu 

olması sebebiyle kalıcı olarak öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için konuyla ilgili tüm sınıfın 

katılımıyla eğitsel oyunlar oynatılarak konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. 
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 Öğrenciler onuncu etkinlik olan “Karışımların Ayrılması” etkinliğinde, karışımların 

ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçebilme konusunu kavramakta 

sıkıntı yaşamışlar fakat uygulamanın sonunda grupça yaptıkları gösteri deneyleri ve afiş 

sunumları sırasında konuyu daha iyi bir şekilde öğrenebilmişlerdir. Daha sonra konuyla ilgili 

değerlendirme etkinliklerini cevaplarken zorlanmamışlardır. 

 “Kaynakların Etkili Kullanımı Açısından Geri Dönüşümün Önemi” konulu on ikinci 

etkinliğin  uygulanması sırasında öğrenciler geri dönüşüme katkı sağlayabilecek projeler 

geliştirmeye çalışmışlar ve böylece öğrendikleri bilgileri günlük hayata uygulama fırsatı 

bulmuşlardır. 

Çalışmada geliştirilen etkinliklerden iki  tanesi örnek olarak ayrıntılı şekilde aşağıda 

verilmiştir: 

Etkinlik : Elementlerin Sembolleri 

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Öğrenme Alanı: Madde Ve Doğası 

Ünitenin Adı: Saf Madde Ve Karışımlar 

Konunun Adı: Saf Maddeler 

Sınıf: 7 

Süre: 2 ders saati, 40’+40’ 

Öğrenci Kazanımları:  

 Periyodik sistemde ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve 

bazı kullanım alanlarını ifade eder. 

Ünitede Adı Geçen Kavramlar: Element, element sembolleri, bileşik, bileşik formulleri. 

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri: İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, Jigsaw Tekniği, soru-cevap 

tekniği, tartışma, beyin fırtınası. 

Öğretim Teknolojileri, Araç ve Gereçler: Ders kitabı, akıllı tahta, çalışma ve etkinlik kağıtları 

Etkinlik Adı: Elementlerin Sembolleri  

Öğrenme, Öğretme Etkinlikleri: 

Giriş 

 

Öğretmen sınıfı küçük heterojen gruplara ayırır. “Saf Madde Ve Karışımlar” ünitesinin bir alt 
başlığı olan “Saf Maddeler”  konusuna ait alt konular olan; periyodik sistemde ilk 18 elementin ve 
yaygın elementlerin isimleri, sembolleri ve bazı kullanım alanları konularına ilişkin önceden 
hazırlamış olduğu yazılı ve görsel unsurlar içeren Jigsaw kartlarını asıl grup öğrencilerine 
incelemeleri için verir. 
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Öğrenciler, konuların yazılı olduğu kartları incelerler ve görseller hakkında yorum yaparlar. 

 

Uzman Araştırması 

Öğrencilerin kendi gruplarında verilen materyalleri incelemeleri bittikten sonra o konu için 
öğretmen tarafından seçilen öğrencilerin uzman grubu oluşturmaları sağlanır. “Elementlerin 
Sembolleri” konusunu araştırmak üzere görevlendirilen uzman gruba öğretmen tarafından 
hazırlanmış elementlerin sembolleri ve kullanım alanları çalışma kağıdı ve Morpa Kampüs 
“Yazdırılabilir Etkinlikler” bölümündeki  alıştırmalardan faydalanılarak hazırlanmış etkinlik 
kağıtları dağıtılır. Öğretmen uzman gruplara araştırıp hazırlanmaları için süre verir. 

 

Uzman gruptaki öğrenciler öğretmenin yönlendirmesiyle ders kitabından konularını okurlar ve 
birbirleri ile tartışırlar. 

 

 

 

DERS KİTABI 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 
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Uzman gruptaki öğrenciler kaynaklardan konularını okuduktan sonra öğretmenin hazırlamış 
olduğu etkinlik kağıtlarını cevaplayarak öğrendikleri bilgileri uygular ve pekiştirirler. 

 

 

 

 

ETKİNLİK KAĞIDI 
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 Uzman grup çalışmalarına devam ederken asıl gruplardaki diğer öğrenciler ders 
kitabından konuyu okurlar ve anlamadıkları kısımlar ile ilgili uzman öğrencilere yöneltmek 
üzere sorularını hazırlarlar. 

 

Uzman grup çalışmalarını sürdürürken öğretmen gruba kazanımlar hakkında kısa bilgiler verir ve 
kendisine yöneltilen sorulara hemen cevap vermeyerek öğrencileri grup içerisinde çözüm 
aranmasına yönlendirir, bu sayede akranlar arası etkileşimin arttırılması hedeflenir. Tüm bu 
çalışmalar sayesinde Jigsaw grubundaki her bir öğrencinin “Saf Maddeler” bölümüne ait alt 
konularda uzman olması sağlanır. 

 

 Uzman öğrenciler çalışmalarını bitirdikten sonra elde ettikleri bilgiler ışığında uzmanlık 
konularını grup içerisinde birbirleri ile soru-cevap ve anlatım yoluyla tartışırlar ve gruptaki 
tüm öğrencilerin ortak fikirleri birleştirilerek bir uzman grup raporu oluştururlar. 

 

Öğretmen uzman grup raporunu okur, varsa yanlışlıkları düzeltir ve eksiklikleri tamamlar. 

 

Anlatma ve Tekrar Şekillendirme 

 Jigsaw grubundaki çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrenciler asıl öğrenme gruplarına 
geri dönerler ve bilgilerini grup arkadaşlarıyla paylaşarak konularını diğer grup 
arkadaşlarına öğretirler. Bu süreçte öğrenciler asıl gruplarındaki arkadaşlarına 
öğrendikleri etkinliklerden bazılarını yaparlar, arkadaşlarının sorularını cevaplarlar ve 
böylece tüm grup ana konunun tüm alt konularını öğrenir.    

 

 

 Uzmanların asıl gruplarına konu ile ilgili yapacakları açıklamalar bittikten sonra grupların 
sözcüleri gruptaki tüm öğrencilere söz hakkı vererek onların kendi ifadeleri ile öğrendikleri 
bilgileri aktarmalarını ister ve söylediklerini not eder. 

 

Birleştirme ve Değerlendirme 

Öğretmen gruplardan öğrendiklerini bir poster üzerinde birleştirmelerini ve tüm sınıfa 
sunmalarını ister. Sunum için her gruptan uzman öğrenci dışındaki bir öğrenciyi görevlendirir. 

 

Asıl gruplar tüm grup üyelerinin ortak fikirleriyle bir poster oluştururlar ve görevlendirilen kişi grubu 
adına poster çalışmasını tüm sınıfa sunar. 
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Etkinlik : Karışımların Ayrılması 

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Öğrenme Alanı: Madde Ve Doğası 

Ünitenin Adı: Saf Madde Ve Karışımlar 

Konunun Adı: Karışımların Ayrılması 

Sınıf: 7 

Süre: 4 ders saati, 40’+40’+ 40’+ 40’ 

Öğrenci Kazanımları:  

 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek 

uygular. 
 

Ünitede Adı Geçen Kavramlar: Buharlaştırma, damıtma, yoğunluk farkı. 

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri: İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, Jigsaw Tekniği, soru-cevap 

tekniği, tartışma, betin fırtınası. 

Öğretim Teknolojileri, Araç ve Gereçler: Ders kitabı, akıllı tahta, çalışma ve etkinlik kağıtları 

Etkinlik Adı: Karışımların Ayrılması 

Öğrenme, Öğretme Etkinlikleri: 

Giriş 

Öğretmen etkinliğin başında öğrencilerin konuya ilgisini çekebilmek amacıyla bir beherin 
yarısına kadar su koyup üç çay kaşığı şeker ile bir çözelti hazırlar. Beherglasın içindeki suyu 
ispirto ocağı ile suyun tamamı buharlaşana kadar ısıtır.  

 

Su tamamen buharlaştıktan sonra öğrencilerden gözlemlerini paylaşmalarını ister ve öğrencilere 
aşağıdaki soruları yöneltir: 

 Şekerli su gibi çözelti halindeki maddeler birbirinden nasıl ayrılabilir? 

 Şekerli suda, şeker ve suyu ayırmak için hangi yöntemi kullandık? 

 Öğrencilere bugünkü konuda yer alan kavramları öğrendiklerinde karışımları oluşturan 
maddelerin birbirinden hangi yöntemlerle ayrılabileceği hakkında bilgi sahibi olacakları ifade 
edilir. Bu dersin sonunda farklı türden karışımların ayrılmasında kullanılan buharlaştırma, 
damıtma, yoğunluk farkı gibi ayırma tekniklerini öğrenmiş olacakları öğrencilere açıklanır. 
Öğrencilere önceki yıllarda öğrenmiş oldukları karışımları ayırmada kullanılan yöntemler 
hatırlatılır. 

 

Öğretmen; “Saf Madde Ve Karışımlar” ünitesinin bir alt başlığı olan “Karışımların Ayrılması” 
konusuna ilişkin önceden hazırlamış olduğu yazılı ve görsel unsurlar içeren Jigsaw kartlarını asıl 
grup öğrencilerine incelemeleri için verir. 
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Öğrenciler, konuların yazılı olduğu kartları incelerler ve görseller hakkında yorum yaparlar. 

 

Uzman Araştırması 

Öğrencilerin kendi gruplarında verilen materyalleri incelemeleri bittikten sonra o konu için 
öğretmen tarafından seçilen öğrencilerin uzman grubu oluşturmaları sağlanır. “Karışımların 
Ayrılması” konusunu araştırmak üzere görevlendirilen uzman gruba öğretmen tarafından Morpa 
Kampüs “Yazdırılabilir Ödevler” bölümündeki alıştırmalardan faydalanılarak hazırlanmış etkinlik 
kağıtları dağıtılır. Öğretmen uzman gruplara araştırıp hazırlanmaları için süre verir. 

 

Uzman gruptaki öğrenciler öğretmenin yönlendirmesiyle ders kitabından konularını okurlar, 
kitaptaki deneyleri uygularlar ve birbirleri ile tartışırlar. 

 

DERS KİTABI 
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Uzman gruptaki öğrenciler kaynaklardan konularını okuduktan sonra öğretmenin hazırlamış 
olduğu etkinlik kağıtlarını cevaplayarak öğrendikleri bilgileri uygular ve pekiştirirler. 

 

 

ETKİNLİK KAĞIDI 

A)

 

B) 
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C) 

 

 

 Uzman grup çalışmalarına devam ederken asıl gruplardaki diğer öğrenciler ders 
kitabından konuyu okurlar ve anlamadıkları kısımlar ile ilgili uzman öğrencilere yöneltmek 
üzere sorularını hazırlarlar. 

 

Uzman grup çalışmalarını sürdürürken öğretmen gruba kazanımlar hakkında kısa bilgiler verir ve 
kendisine yöneltilen sorulara hemen cevap vermeyerek öğrencileri grup içerisinde çözüm 
aranmasına yönlendirir, bu sayede akranlar arası etkileşimin arttırılması hedeflenir. Tüm bu 
çalışmalar sayesinde Jigsaw grubundaki her bir öğrencinin “Karışımların Ayrılması” bölümüne ait 
alt konularda uzman olması sağlanır. 

 

 Uzman öğrenciler çalışmalarını bitirdikten sonra elde ettikleri bilgiler ışığında uzmanlık 
konularını grup içerisinde birbirleri ile soru-cevap ve anlatım yoluyla tartışırlar ve gruptaki 
tüm öğrencilerin ortak fikirleri birleştirilerek bir uzman grup raporu oluştururlar. 

 

Öğretmen uzman grup raporunu okur, varsa yanlışlıkları düzeltir ve eksiklikleri tamamlar. 

 

Anlatma ve Tekrar Şekillendirme 

 Jigsaw grubundaki çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrenciler asıl öğrenme gruplarına 
geri dönerler ve bilgilerini grup arkadaşlarıyla paylaşarak konularını diğer grup 
arkadaşlarına öğretirler. Bu süreçte öğrenciler asıl gruplarındaki arkadaşlarına 
öğrendikleri etkinliklerden bazılarını yaparlar, arkadaşlarının sorularını cevaplarlar ve 
böylece tüm grup ana konunun tüm alt konularını öğrenir.    
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 Uzmanların asıl gruplarına konu ile ilgili yapacakları açıklamalar bittikten sonra grupların 
sözcüleri gruptaki tüm öğrencilere söz hakkı vererek onların kendi ifadeleri ile öğrendikleri 
bilgileri aktarmalarını ister ve söylediklerini not eder. 

 

Öğretmen gruplardan, öğrendikleri bilgiler ışığında gerekli malzemeleri kullanarak bir poster 
oluşturmalarını, karışımların ayrılma yöntemleri ile ilgili gösteri deneyi için hazırlık yapmalarını 
ve çalışmlarını tüm sınıfa sunmalarını ister. Poster sunumu için her gruptan uzman öğrenci 
dışındaki bir öğrenciyi görevlendirir. 

 

Asıl gruplar tüm grup üyelerinin ortak fikirleriyle bir poster oluştururlar ve görevlendirilen kişi grubu 
adına poster çalışmasını tüm sınıfa sunar. Ayrıca gruplar hazırladıkları gösteri deneylerini de sınıf 
önünde yaparlar. 

 

Öğretmen tüm öğrencilerden hazırladığı değerlendirme etkinliklerini cevaplamalarını ister ve 
öğrencilere cevaplamaları için süre verir. 

 

 Öğrenciler değerlendirme etkinliklerini cevaplar. 

 

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ 

1) 
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2) 

 

3) 
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4)

 

Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra öğretmen etkinlik kağıtlarını toplayarak cevapları 
kontrol eder,  bireysel olarak grup üyelerine yanlışları ile ilgili dönüt verir ve konuyu özetleyerek 
etkinliği sonlandırır. 

 

 

 

Posterlerin sunumundan sonra öğretmen gruplara element adları, sembolleri ve kullanım alanları 
ile ilgili oyunlar oynatır. Öğrencilerin oyunlarda kullanacakları materyalleri hazırlamaları için sınıfa 
getirdiği materyalleri dağıtır.  

 

Öğrenciler birinci oyun için elementlerin sembollerinin yazılı olduğu pullar ve kartlar; ikinci oyun için 
elementlerin adlarının ve kullanım alanlarının yazılı olduğu kartlar hazırlar. Oyunlar tüm sınıfın 
katılımı ile oynanır. Birici oyun olan “Elementlerin Sembollerini Eşleştirme” oyununda tüm 
öğrencilere sembollerin yazılı olduğu kartlardan birer tane dağıtılır. Sembollerin yazılı olduğu pullar 
bir kese içine konulur ve gönüllü bir öğrenci keseden çektiği elementlerin adını söyler. Diğer 
öğrenciler de kartlarını kontrol ederler ve keseden çıkan elementlerle kartlarındaki sembolleri 
eşleştirmeye çalışırlar. Kartındaki tüm sembolleri eşleştirebilen ilk öğrenci oyunu kazanır. İkinci oyun 
olan “Elementlerin Kullanım Alanları” oyununda öğrenciler iç içe iki daire oluşturacak şekilde dizilir. 
Müziğin başlaması ile daireler ters yönlere doğru dönmeye başlar. Öğretmenin komutu ile müzik 
durdurulduğunda içteki dairede yer alan öğrenciler arkalarını döner ve dıştaki dairede yer alan 
öğrencilerle yüz yüze gelir,  dıştaki dairenin ilk kişisi karşına gelen kişiye elindeki kartta yazılı olan 
elementin kullanım alanlarını sorar, iç dairedeki öğrenci de ona kendi kartında yazılı olan elementin 
kullanım alanlarını sorar. Karşılıklı birbirlerinin sorularına cevap verirler. Daha sonra müzik tekrar 
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başlatılır. Öğretmen komut verip müziği durdurduğunda dıştaki dairenin ikinci öğrencisi ile karşısına 
gelen öğrenci birbirinin sorularını cevaplar. Dairenin en sonundaki öğrenciler birbirinin sorularını 
cevaplayana kadar oyun bu şekilde devam eder. Öğrenciler oynadıkları oyunlar sayesinde 
elementlerin adlarını, sembollerini ve kullanım alanlarını pekiştirirler. 

 

  

 

 

Öğretmen tüm öğrencilerden hazırladığı değerlendirme etkinliklerini cevaplamalarını ister ve 
öğrencilere cevaplamaları için süre verir. 

 

 Öğrenciler değerlendirme etkinliklerini cevaplar. 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ 
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Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra öğretmen etkinlik kağıtlarını toplayarak cevapları 
kontrol eder,  bireysel olarak grup üyelerine yanlışları ile ilgili dönüt verir ve konuyu özetleyerek 
etkinliği sonlandırır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Fen Bilimleri Dersi yedinci sınıf “Saf Madde Ve Karışımlar” ünitesine yönelik olarak 

işbirlikli öğrenmeye dayalı Jigsaw etkinliklerinin geliştirildiği bu çalışmada; etkinlikler 

geliştirilirken bütün öğrencilerin uygulamalara katılabilmesi amacıyla grupların her seviyede 

öğrenciden oluşacak biçimde heterojen seçilmesine ve öğrencilerin tekniğe yabancı olmaları 

dolayısıyla zorlanacakları düşünülerek etkinliklerin öğrenci seviyelerine göre kolay 

uygulanabilecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Buna yönelik olarak etkinliklerin 

öğrencileri tartışma yoluyla düşünme ve birlikte öğrenmeye, öğrendikleri bilgileri günlük hayata 

uyarlamaya sevk etmesi ile kalıcı öğrenmeyi sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır. Uygulamanın başında öğrencilerin İşbirlikli öğrenmeye dayalı Jigsaw 

tekniğine yabancı oldukları için ilk etkinliklerde zorlandıkları tespit edilmiştir. Daha sonraki 
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etkinliklerde ise öğrencilerin tekniğe dayalı yapılan uygulamalarda daha başarılı oldukları 

görülmüştür. Bunun nedeni olarak öğrencilerin Jigsaw tekniğine ve işbirliği içerisinde 

çalışmaya alışmaları ile tekniği sevmeleri gösterilebilir. Öğrencilerin tekniğe yönelik ilgilerinin 

artırılması amacıyla Edwards ve Stout’un (1990) belirttiği gibi gruplarda uygulamaya 

başlanmadan önce bir takım sosyal becerilerin öğretimi ve işbirlikli çalışma kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi için kendini ifade etme, özgüven ve iletişim becerilerine ilişkin farklı konu ve 

kavramlar üzerinde bir takım çalışmalar yapılmıştır. Böylece öğrenciler tekniğe daha çabuk 

alışabilmiş ve ilk etkinliğin hemen ardından kolayca adapte olabilmişlerdir. Öğrencilerin 

tekniğe yönelik geliştirdikleri olumlu duyuşsal davranışların bilişsel öğrenmeler üzerinde de 

etkili olacağı düşünüldüğünde, Jigsaw tekniğinin başarıyı artırmada ve kalıcı öğrenmeyi 

sağlamada katkı sağlayacağı söylenebilir. Doğan, Doymuş, Karaçöp ve Uygur (2010) yedinci 

sınıf “ Kuvvet Ve Hareket” ünitesinin öğretimine Jigsaw tekniğinin etkisini ve öğrenci 

görüşlerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda Jigsaw tekniği ile yapılan öğretim 

uygulamalarına katılan öğrenciler bu uygulamaların sosyal, psikolojik ve bilişsel bakımdan 

etkili ve yararlı olduğu yönünde görüşlerini sunmuşlardır. Karaçöp ve Yılmaz (2018) tarafından 

yapılan çalışmada “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik Jigsaw tekniğine dayalı 

laboratuar etkinlikleri ile yedinci sınıf öğrencilerine uygulama yapılmış ve bununla ilgili 

öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Jigsaw etkinliklerine 

dayalı yapılan öğretim uygulamalarının geleneksel yöntemlere göre ders başarısını arttırmada 

ve bilgilerin kalıcılığını sağlamada daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca uygulamaya 

katılan öğrencilerin tekniğe ilişkin olumlu görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Doğan, Kılıç ve 

Şimşek (2016), bir çalışmasında altıncı sınıf öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” 

konusunun öğretiminde Jigsaw tekniğinin öğrencilerin başarısına etkisini araştırmış ve başarının 

artırılmasında tekniğin olumlu ve belirgin olarak etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır.  İşbirlikli 

öğrenmeye dayalı Jigsaw etkinliklerinden faydalanılarak yapılan öğretimin etkilerinin 

araştırıldığı deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlara genel olarak bakıldığında;  gruplarda 

birlikte işbirliği yaparak çalışan öğrencilerin, yalnız olarak çalışan ve diğer öğrencilerle yarış 

halinde olan öğrencilere kıyasla ders başarılarının daha fazla olduğu görülmektedir (Er, 2017; 

Koç ve Şimşek, 2016; Tuğran, 2015). İşbirlikli öğretime dayalı yöntemlerin klasik yöntem ve 

tekniklere göre öğrencilerin ders başarılarının arttırılmasında önemli rolü bulunmaktadır. Bunun 

sebebi ise Doymuş’a  (2008) göre; öğrencilerin ortak bir hedefe yönelik olarak birbirine 

yardımcı olmaları, birbirleri hakkında olumlu düşünceye sahip olmaları; sosyal etkileşim, 

diyaloğa girme, gruba ait hissetme ve grup adına çaba harcama gibi farklı olumlu beceriler 

yoluyla kendilerini geliştirmeleri gibi durumlar olabilir. Ayrıca İşbirlikli öğrenmenin öğrenci 

başarısında etkili olmasının diğer bir nedeni; öğrencilerin, öğretmenin verdiği bilgilerin pasif 

bir şekilde alıcısı olmak yerine öğretim uygulamalarının merkezinde olması, öğrencilerin 

birlikte çalışarak bilgiyi kendi çabalarıyla elde etmeleri anlayışından kaynaklanabilir (Kılıç 

Uyar ve Girgin, 2016). Bu bakımdan ilgili çalışmada geliştirilen ve öğretmen ve 

araştırımacıların kullanıma sunulan etkilnliklerin ders sürecinde uygulanması durumunda 

öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve işbirilikli öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı 

sonucuna varılmıştır.   

İşbirliğine dayalı Jigsaw etkinlikleri kapsamında yürütülen derslerde öğrencilerin derse 

yönelik ilgi ve motivasyonlarının arttığı ve olumlu tutum geliştirdikleri gözlemlenmiştir. 

Kızılkaya (2017), tarafından yapılan bir çalışmada da benzer şekilde Jigsaw uygulamalarının 

dersi zevkli hale getirdiği ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı belirlenmiştir. Kılıç Uyar 

(2017), öğrencilerin Jigsaw etkinlikleri için olumlu görüşler belirttiği ve olumlu tutum 

geliştirdiği ifade edilmiştir. Eilks (2005), Jigsaw sınıfları gibi öğretim metotlarının öğrencilerin 
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bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrenci merkezli işbirlikli yöntemlerin 

uygulanabilmesine olanak tanınmasına katkıda bulunduğunu belirtmiştir. 

Günümüzde fen öğretim programlarının amaçlarının değişmesine bağlı olarak fen 

öğretmenlerinin yeni yaklaşımlara yönelik geliştirilmiş öğretim programlarını anlayabilecek ve 

uygulamaya geçirebilecek bilgi ve donanımı edinmiş olmaları gerekmektedir. Yapılandırmacı 

yaklaşıma dayanan öğrenci merkezli yöntemlerden biri olan İşbirlikli öğrenme yöntemi; 

bireylerin sosyal becerilerini, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren bir 

öğretim modeli olarak yeni fen öğretim programlarının amaçlarına uygun bir yöntem olarak 

görülmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen Jigsaw etkinliklerinin, dersin planlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesi açısından tekniği derslerinde uygulamak isteyen öğretmenlere 

yardımcı olacağı ve onlara kolaylık sağlayabileceği söylenebilir.  

Etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecine yönelik edinilen tecrübelere dayalı 

öneriler aşağıda sunulmuştur. 

 Etkinliklerin geliştirilme sürecinin başında seçilecek konuya yönelik kapsamlı bir 

literatür taraması yapılarak öğrencilerin anlama güçlüğü ve kavram yanılgıları yaşadığı 

konular belirlenmelidir. 

 Etkinlikler öğrencilerin yaşları ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak 

seviyelerine uygun olarak geliştirilmelidir.  

 Jigsaw grupları oluşturulurken öğrencilerin birbirinden öğrenmesine olanak sağlamak 

için grupların her seviyede öğrenci bulunduracak biçimde heterojen seçilmesine dikkat 

edilmelidir. 

 Uygulama öncesinde işbirliğine dayalı jigsaw tekniğinin uygulanması hakkında 

öğrenciler bilgilendirilmelidir.  

 Etkinliklerin sonunda öğrencilerin nasıl öğrendiklerini açıklamalarına fırsat vererek 

onların öğrenmelerini yavaşlatan veya engelleyen kısımlar tespit edilmelidir. 

 Zamanı etkili kullanmak açısından uygulamanın başında yapılan planda belirlenen 

sürelere uyulması önerilmektedir. 

  “Saf Madde Ve Karışımlar” ünitesi hem teorik hem deneysel konuları içermesi 

bakımından Jigsaw tekniğinin uygulanması açısından uygun bir ünite olduğu 

düşünülmekte, dolayısıyla hem teoerik hem de laboratuar uygulamalarına yönelik 

konular jigsaw çalışmalarıyla yürütülebilir.   

  Jigsaw tekniğinin farklı fen bilimleri konuları üzerinde de uygulamalarının yapılması 

ve öğrencilerin ders başarıları ile birlikte duyuşsal becerilerinin gelişmesine etkileri 

araştırılabilir. 

 Etkinlikler için oluşturulan grupların ve uygulamaların diğer dersler, konular ve okul 

dışı yaşantılar için de kullanılmasının yarar sağlayabileceği önerilebilir.  
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Akademisyenlerin Etik Değerlerinin Ve Mesleki 

Motivasyonlarının İncelenmesi 

Funda ÇİFTCİBAŞI123, Recep ÇAKIR124, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU125 

 

Öz 

Akademik etik değerler, sorunun ortaya konmasıyla problem ile ilgili bulunan 

çözümlerin konuya bağlı kişilere aktarıldığı süreçte dikkat edilmesi gereken düzenlenmiş 

davranışlardır. Akademik etik değeri etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak 

varsayılabilecek mesleki motivasyon ise işyerinde çalışan bir kişinin belirlenen iş ya da 

görevine, maddi ve manevi hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiği eylemlerin bulunduğu 

psikolojik bir süreç olarak görülürBu çalışmada, üniversite öğretim elemanlarının mesleki 

motivasyonları ve akademik etik değerlere yönelik bakış açıları arasındaki ilişkinin düzeyinin 

belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama desenine 

uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmaya Amasya Üniversitesi bünyesinde çalışan 78 öğretim 

elemanı katılmıştır. Araştırmada, veri toplamak için Sevim (2014) tarafından oluşturulmuş ve 

geçerlik-güvenirlik analizi yapılmış olan ‘Akademik Etik Değer Ölçeği’ kullanılmıştır. Bununla 

birlikte Çarıkçı ve Zeynel (2017) tarafından hazırlanan ‘Akademisyenlere Yönelik Mesleki 

Motivasyon Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Akademik etik değer ve 

Mesleki motivasyon arasındaki ilişkinin negatif yönde düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Akademik etik değer ve mesleki motivasyonun cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının mesleğe yönelik motivasyonlarının arttırılması 

için bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Etik Değerler, Mesleki Motivasyon, Öğretim Elemanı  

Abstract 

Academic ethical values are regulated behaviors that need to be considered in the 

process of revealing the problem and transferring the solutions found related to the problem to 

the people connected to the subject. Occupational motivation, which can be considered as one 

of the most important factors affecting academic ethics, is seen as a psychological process in 

which a person working at the workplace has actions taken to achieve the specified job or task 

and material and spiritual goals. In this study, it is aimed to determine the level of the 

relationship between the professional motivations of university faculty members and their 

perspectives on academic ethical values. The research was carried out in accordance with the 

relational survey design, one of the quantitative research methods. 78 faculty members working 

at Amasya University participated in the study. In the study, Academic Ethical Value Scale 

which was developed by Sevim (2014) and validity-reliability analysis was used to collect data. 

In addition, the Occupational Motivation Scale for Academicians developed by Çarıkçı and 

Zeynel (2017) was utilized. According to the results of the research, the relationship between 

academic ethics and occupational motivation was found to be negatively low. It was concluded 

that academic ethical value and professional motivation did not show a significant difference 
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according to gender. Some suggestions have been made to increase the motivation of the 

teaching staff towards the profession. 

Keywords: Ethical values, Professional motivation, Teaching staff 

 

GİRİŞ 

 Felsefenin varlık ve bilgi gibi düşünme alanları vardır. Düşünme alanlarının 

yanı sıra insanları oldukça etkileyen bir diğer alan ise değer felsefesidir. Değer felsefesi 

aksiyoloji olarak da adlandırılabilir. Aksiyoloji kendi alanı içerisinde etik ve estetik olmak üzere 

ikiye ayrılır. Felsefede etik insanların ahlakı üzerine, estetik ise insanların beğenileri üzerine 

davranışlarıdır. Aksiyoloji insanların düşünce ve davranışlarının daha iyiye daha güzele daha 

doğruya ulaşmasını sağlamayı amaçlar (Pınar, 2002).  

Toplumda bireyler arası iletişimin karmaşık bir hal aldığı dönemlerde toplum için değer 

önemli bir rol üstlenmektedir. Değerlerle ilgili problemler günümüzde oldukça önemli bir boyut 

kazanmıştır. Değerler konusunun önem kazandığı bu alanlardan biri de bireylerin bilimsel ve 

eğitim düzeyini arttırmak için hazırlanan her türlü araştırma ve etkinlikte yer alan 

araştırmacıların göstermiş oldukları akademik etik değerler olarak adlandırılır (Sevim, 2014).  

Değerler, akademik etik değer kavramında öncelikle açıklanması gereken sıradadır. 

Kavram ve olguların birey açısından taşıdıkları önem olan değer kişi ile obje arasında 

oluşturulan iletişim ile beliren kişinin objeye verdiği ayrıcalıktır (Cevizci, 1996 & Özlem, 

2004). Değer, kişinin çalışma ya da yaşama alanında kendi için değerli olarak gördüğü her türlü 

ifade ve etkinlik olarak varsayılabilir. Bu değerler ulusal olduğu gibi evrensel özellikleri de 

içinde barındırır. Bütün değerleri ahlaksal yönden araştıran alana etik denir (Kaplan, 2009). 

  Etik kelimesi gün geçtikçe daha çok hayatımıza girmektedir. Kişilerin 

hareketlerini etik değerler üzerinde inceleyemeyeceğimiz gibi etik değerlerle ilgisi bulunmayan 

insan etkinliğinden de bahsetmek zordur. Etik, bir ahlak felsefesi alanı, bir etkinlik alanı olarak 

felsefenin bir dalı; ahlaki olanın temellerini irdeleyen bir felsefe etkinliğidir. İnsanın bireysel ve 

toplumsal hayattaki ahlaki problemleri göz önüne koyup irdeler (Akarsu, 1998, 74). 

Akademik etik değerler, sorunun ortaya konmasıyla problem ile ilgili bulunan 

çözümlerin konuya bağlı kişilere aktarıldığı süreçte dikkat edilmesi gereken düzenlenmiş 

davranışlardır. Örneğin hazırlanan bir çalışmanın etik değerler kapsamında incelenmesi ve 

çalışmanın oluşturulması aşamasında akademik değerlere ve belirlenen yazım kurallarına 

uyumlu olduğu ile alakalıdır (Oğuz, 1999). Akademik etik değeri etkileyen en önemli 

faktörlerden biri olarak varsayılabilecek mesleki motivasyon, işyerinde çalışan bir kişinin 

belirlenen iş ya da görevine, maddi ve manevi hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiği eylemlerin 

bulunduğu psikolojik bir süreç olarak görülür (Zeynel, 2014, s.15). 

  Kişinin kendi düşüncesi kendi hayalleri için bir işte çalışması iç, dışarıdan 

ailesinden ya da çevre tanıdıklarından verilen teşviklerle bir işe başlaması ve bu işi bitirmesi dış 

motivasyonu temsil etmektedir. Dış motivasyon eğer iç motivasyondan yüksek olursa 

yoğunlaşma bir sonuca ulaştırmaz. İç motivasyonun dış motivasyondan daha yüksek olması 

gerekir (Selen, 2016). Öğretim üyelerinin de, öğretmenler veya diğer meslek gruplarındaki gibi 

çalışmalarının işlerinde başarılı olmaları için yeterli moral ve motivasyona ihtiyaçları vardır. 

İşlerini düzgün ve severek yapmaları çalıştıkları kurumda iş tatminine ulaşmaları oldukça 

değerlidir. Çünkü akademisyenlerin işlerindeki motivasyonları, yetiştirdikleri öğrencileri de o 

oranda etkileyebilir.  

Eğitim alanında etiğin ve motivasyonun önemi üzerinde durulan ülkemizde, etkili bir 

şekilde çalışan akademisyenlerin etik ve mesleki motivasyon arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinin çalışma yapılan bölüme katkı sağlanacağı ön görülmektedir. Literatür taraması 
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yapıldığında etik değerle ve mesleki motivasyonla ilgili birçok çalışma yapıldığı (Köklü, 2003; 

Maya, 2013; Pınar, 2002; Lazaroiu, 2015; Carr & Walton, 2014) fakat etik değer ve mesleki 

motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmediği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile 

araştırmacıların bilimsel yönde etik davranışlara ve mesleki motivasyonlarına ne derece dikkat 

ettikleri ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının akademik etik değerlere 

ve mesleki motivasyonlarına yönelik perspektiflerinin ne düzeyde olduğunu incelemektir. Bu 

amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: 

Problem Cümlesi 

Öğretim elemanlarının akademik etik değerlere ve mesleki motivasyonlarına yönelik 

perspektifleri arasındaki ilişki nedir? 

Alt Problemler 

a.) Öğretim elemanlarının akademik etik değerlere ve mesleki motivasyonlarına yönelik 

perspektifleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

b.) Öğretim elemanlarının akademik etik değerlere ve mesleki motivasyonlarına yönelik 

perspektifleri yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

c.) Öğretim elemanlarının akademik etik değerlere ve mesleki motivasyonlarına yönelik 

perspektifleri çalışılan fakülteye göre farklılık göstermekte midir? 

d.) Öğretim elemanlarının akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonun onların 

akademik etik değerlere ve yaşa göre ne düzeyde yordanmaktadır? 

Yöntem 

Bu çalışma, bilimsel çalışmalarda yararlanılan nicel paradigma kapsamında ilişkisel 

tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Alan taraması araştırmaları, “geçmişte yaşanmış bir 

durumu ya da yaşanmakta olan bir durumu olduğu gibi aktaran araştırma yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşımda amaçlanan ortada olan durumu değiştirmeden incelemektir”. İlişkisel taramada “iki 

ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir” (Karasar, 2015). 

 

Evren ve Örneklem 

2018-2019 öğretim yılında, Amasya üniversitesinde görev yapan 500 öğretim elemanı 

araştırmanın evrenini, örneklemini; Amasya Üniversitesi bünyesinde çalışan 34’ü (43,6) bayan 

ve 44’ü (56,4) erkek olmak üzere toplam 78 Öğretim elemanı yer almıştır. Araştırmada yer alan 

öğretim elemanlarının yaşları değerlendirildiğinde ise katılımcıların  %42’si (33 kişi) 41-70 yaş 

arasında, %51’i (40 kişi) 21-40 yaş arasında bulunmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları 

fakültelere bakıldığında ise %35’i ise diğer fakültelerde, %65’i (51 kişi) eğitim fakültesinde 

çalıştıkları görülmektedir. Evrenden örneklemi seçerken basit rastgele örneklem seçim yöntemi 

kullanılmıştır. Basit rastgele örneklem seçim yönteminde araştırılan grubun her bir elemanının 

seçilme şansı eşittir (Özdamar, 2001). 
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Tablo 1. 

Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Betimsel İstatistikleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada verilere ulaşmak için Sevim (2014) tarafından oluşturulan Akademik 

Etik Değerler Ölçeği ve Çarıkçı ve Zeynel’in (2017) geliştirdikleri Akademisyenlere Yönelik 

Mesleki Motivasyon Ölçeği’nden yararlanılmıştır.  

Akademik Etik Değerler Ölçeği 

Akademik Etik Değerler Ölçeği'nin güvenirliği analiz edilirken önce madde analizi 

yapılmış, sonra Cronbach Alpha, Guttman ve Spearman-Brown iç tutarlılık katsayıları 

incelenmiştir. Cronbach Alpha değeri 0,864, Guttman değeri 0,813 ve Spearman-Brown değeri 

0,849’dur. Bütün iç tutarlık katsayıları 0,80 değerinden yüksek olduğu için Akademik etik 

değerler ölçeği’nin güvenirliğinin geçerli olduğu belirtilmiştir (Özer & Dönmez, 2013). 

Akademik etik değerler ölçeği araştırma veri analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiki 

yöntemlerden faydalanılmıştır. Ölçeklerden toplanan verilerin analizi SPSS/PC 18.0 istatistik 

paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği 

Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik analiz 

edilmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlılık değeri 0,94 olarak bulunmuştur ve güvenirliği 0,80 

değerinden yüksek olduğu için güvenirliğinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Özer & 

Cinsiyet F % 

 Erkek 44 56.4 

Kadın 34 43.6 

Toplam 78 100.0 

Yaş F % 

 21-40 40 51.3 

41-70 33 42.3 

Toplam 73 93.6 

Çalışılan Fakülte F % 

 Eğitim Fakültesi 51 65.4 

Diğerleri 27 34.6 

Toplam 78 100,0 
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Dönmez, 2013). Doğrulayıcı faktör analizi ile ilgili testler yapılmış olup alt boyutlar ortaya 

çıkmıştır.  

 

Tablo 2. 

Akademik Etik Değer ve Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Normal Dağılım 
Analizi. 

 

Tablo 1’de gösterilen ortalamaların Kolmogorov-Smirnov analizinde Signifance değerine 

bakıldığında 0.05’ten büyük olduğu için normal dağılım özelliği göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2014). 

Bulgular 

Çalışmanın bulguları yukarıda verilen alt problemlere göre sunulmuştur.  

Üniversite öğretim elemanlarının akademik etik değerlere yönelik perspektifleri ve 

akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonu arasındaki ilişki ne düzeydedir? 

Bu alt problemi çözmek için yapılan analizler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 3’ 

de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. 

Akademik Etik Değer ile Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Arasındaki Kolerasyon. 

 

 Akademik Etik Değer Mesleki motivasyon 

Akademik  
etik ort 

Korelasyon katsayısı 1 -.100 

P  .383 

N 78 78 

Mesleki 
motivasyon
ort 

Korelasyon katsayısı -.100 1 

P .383  

N 78 78 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

   İstatistik           df        p       istatistik                  Df                        p 

Akademik 
Etik Değer 
Ort 

.093 78 .095 .927 78 .000 

Mesleki 
Motivasyon 
Ort 

.092 78 .100 .964 78 .028 
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Tablo 3 incelendiğinde, akademisyenlerin mesleki motivasyonu ile akademik etik 

değerler arasında düşük düzeyde, negatif bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir (r=-0.1; 

p>0.05). Öğretim elemanlarının, mesleki motivasyonlarının yüksek olması akademik etik 

değerleri zayıf yönde negatif olarak etkilemektedir. 

a.) Üniversite öğretim elemanlarının akademik etik değerlere yönelik perspektifleri ve 

mesleki motivasyonları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

Bu alt problemin cevabını bulabilmek için yapılan analizler doğrultusunda ulaşılan 

bulgular Tablo 4’ de verilmiştir. 

Tablo 4. 

Akademik Etik Değerler Ölçeği İle Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği Puanlarının 
Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları. 

 

 cinsiyet      N �̅�  S.S  Sd. t p 

Akademik 
etik değer 
ort 

d 
erkek 44 3.9680 .46159 76 -0.17 0.86 

kadın 34 3.9883 .55032    

Mesleki 
motivasy
on ort 

o
n
1 

erkek 44 3.6670 .45109 76 1.08 0.28 

kadın 34 3.5333 .63902    

 

Öğretim elemanlarının akademik etik değerleri cinsiyet yönünden farklılık olup 

olmadığı incelendiğinde, kadın akademisyenlerinin ortalamalarının (�̅�=3.98) erkek 

akademisyenlere (�̅�=3.96) göre yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın anlamlı 

olup olmadığı ortaya koymak için bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

bulgularına göre bayan akademisyenlerin ortalamaları yüksek düzeyde olduğu halde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t(76)=-0.17, p>0.86). 

Öğretim elemanlarının akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonu cinsiyet 

açısından farklılık olup olmadığı incelendiğinde, erkek akademisyenlerin  (�̅�=3.66), kadın 

akademisyenlere (�̅�=3.53) göre ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre erkek akademisyenlerin ortalamaları yüksek olduğu halde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirtilmemiştir ( t(76)=1.08, p>0.28).  

b.) Üniversite öğretim elemanlarının akademik etik değerlere yönelik bakış açıları ve 

mesleki motivasyonları yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

Bu alt problemi çözmek için yapılan analizler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 5’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 5. 

Akademik Etik Değerler Ölçeği İle Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği Puanlarının Yaşa 
Göre t-Testi Sonuçları. 

 Yaş N �̅� S.S Sd. T p 

Akademik 
etik 
değer ort 

d
i
n
1 

21-40 40 3.9723 .43877 73 -0.22 0.82 

41-70 33 3.9994 .59411    

Mesleki 
motivasy
on ort 

1 
21-40 40 3.5123 .61719 73 -1.52 0.13 

41-70 33 3.7075 .44276    

Öğretim elemanlarının akademik etik değerleri yaşları açısından farklılık olup olmadığı 

değerlendirildiğinde, 21-40 yaş arası akademisyenlerin (�̅�=3.97) 41-70 yaş arası 

akademisyenlere (�̅�=3.99) göre ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın 

anlamlı olup olmadığı belirlemek için bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

bulgularına göre 41-70 akademisyenlerin ortalamaları yüksek düzeyde olduğu halde aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t(73)=-0.22, p>0.82). 

Öğretim elemanlarının akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonu yaşları açısından 

farklılık olup olmadığı incelendiğinde, 21-40 yaşları arasındaki akademisyenlerin (�̅�=3.51),  41-

70 yaşları arasındaki akademisyenlere (�̅�=3.70), göre ortalamalarının düşük düzeyde olduğu 

ortaya çıkmıştır. Analiz bulgularına göre 41-70 akademisyenlerin ortalamaları yüksek düzeyde 

olduğu halde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (t(73)=-1.52, 

p>0.13).  

c.) Üniversite öğretim elemanlarının akademik etik değerlere yönelik bakış açıları ve 

mesleki motivasyonları çalıştıkları fakülteye göre farklılık göstermekte midir? 

Bu alt problemin sonucuna ulaşmak için yapılan analizlerin bulguları aşağıda bulunan Tablo 

6’ de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. 
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Akademik Etik Değerler Ölçeği İle Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği Puanlarının 
Şuanda Çalışılan Fakülteye Göre T-Testi Sonuçları. 

 

  Çalışılan Fakülte 

N �̅� S.S 

Sd. t p 

Akademik 
etik değer 
ort 

Eğitim fakültesi 51 4.0581 .46012 76 2.01 0.40 

Diğerleri 27 3.8233 .54082    

Mesleki 
Motivasy
onort 

Eğitim fakültesi 51 3.6041 .60277 76 -
0.10 

   
0.07 

Diğerleri 27 3.6175 .41129    

 

Öğretim elemanlarının çalıştıkları fakültelere akademik etik değerlerine göre farklılık 

olup olmadığı değerlendirildiğinde, diğer fakültelerde çalışan akademisyenlerin (�̅�=3.82) 

eğitim fakültesinde çalışan akademisyenlere (�̅�=4.05) göre ortalamalarının düşük düzeyde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığı analiz etmek için bağımsız 

örneklem t testi uygulanmıştır. Analiz bulgularına göre eğitim fakültesinde çalışan 

akademisyenlerin ortalamaları yüksek olduğu halde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (t(78)=2.01 p>0.40). 

Öğretim elemanlarının akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonu çalıştıkları 

fakültelere göre farklılık olup olmadığı değerlendirildiğinde eğitim fakültesinde çalışan 

akademisyenlerin (�̅�=3.60), diğer fakültelerde çalışan akademisyenlere  (�̅�=3.61) göre 

ortalamalarının düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Analiz bulgularına göre diğer fakültede 

çalışan akademisyenlerin ortalamaları yüksek olduğu halde aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t(76)=-0.10, p>0.07).  

d.) Üniversite öğretim elemanlarının akademisyenlere yönelik mesleki motivasyonun 

onların akademik etik değerlere ve yaşa göre ne düzeyde yordanmaktadır? 

Bu alt problemin sonucuna ulaşmak için yapılan analizlerin bulguları aşağıda bulunan Tablo 

7’ de sunulmuştur. 

Tablo 7. 

Mesleki Motivayonun Yordanmasına İlişkin Standart Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. 

  B St. hata       β        T            p            İkili r Kısmi r  

 Sabit 3.790 .534  7.094 .000   

Akademik 
etik değer 
ort 

-.120 .126 -.111 -.953 .344 -0.10 -0.23 

Yaş .198 .128 .181 1.545 .127 0.17 -0.01 

R= 0,381     𝑅2 = 0,145      

F(3,69)= 3,90 p= 0,000 
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Yaş ve Akademik etik değer değişkenlerine göre Mesleki motivasyonun regresyon 

analizi sonuçları şöyledir; Yordayıcı değişkenlere bağlı değişken arasındaki kısmi ve ikili 

kolerasyonlar değerlendirildiğinde, akademik etik değer ile mesleki motivasyon arasında düşük 

düzeyde ve negatif bir ilişkinin (r=-0,10) olduğu diğer değişken incelendiğinde iki değişken 

arasındaki kolerasyonun r=-0.11 olduğu ortaya çıkmıştır. Yaş ile mesleki motivasyon arasında 

pozitif ve zayıf düzeyde (r=0,17) bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Yaş ve akademik etik değer değişkenleri ile birlikte akademisyenlerin mesleki 

motivasyon puanları ile zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir R=0.381, R2=0.145, 

p<.01. Adı geçen iki değişken birlikte, mesleki motivasyondaki toplam varyansın %15’ini 

açıklamaktadır.  Yaştaki 1 birim yükselme, mesleki motivasyonu 0.198 yükseltiyor. Akademik 

etik değer ölçeğindeki 1 birim yükselme, mesleki motivasyonu 0.12 birim düşürmektedir.   

Tartışma ve Sonuç 

Akademisyenlerin etik davranışları ve mesleki motivasyonları bu çalışma kapsamında 

incelenmiştir. Literatür taraması yapıldığında etik konusunda son zamanlarda araştırmacıların 

akademik etik, meslek etiği gibi konularda çokça çalışma yapıldığı (Engle & Smiht, 1990; 

Köklü, 2003; Maya, 2013; Pınar, 2002) fakat etik değerlerin mesleki motivasyon ile ilişkisine 

yönelik yapılan çalışmaya rastlanmamıştır.  

Ay’ın (2017) yaptığı çalışmada akademisyenlerin etik davranışlarının belirlenmesinde 

faydacılık, adalet, bireysellik ilkeleri ve insan hakları rol almaktadır. Akademik etik değerler 

ölçeğinin kullanıldığı bu çalışmada Ay’ın (2017) da belirttiği gibi ilkeler mevcuttur.  İnsan 

duygusunu, düşüncesini, eylemini, tutumunu, vicdanını dinleyerek, iyi-kötü, olumlu-olumsuz, 

doğru-yanlış olarak ayırt eder. Bu şekilde kişi kendisi ve başkaları arasındaki ilişkilerde 

denetim, düzen, denge ve uyum içinde yaşayabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, öğretim 

elemanının vicdanlı olması, eğitim sürecinde vicdanını önemsemesi gerekli bir özelliktir. 

Motivasyonla ilgili araştırmalar incelendiğinde birçok örgütsel davranışın ve birçok 

liderlik davranışlarının motivasyonla ilişkisinin olduğu görülmektedir (Argon & Ertük, 2013; 

Cemaloğlu & Şahin, 2007; Dereli & Acat, 2010; Doğan & Koçak, 2014; Oran, Güler & Bilir, 

2016; Yavuz & Karadeniz, 2009; Yılmaz, 2009). Bu bakımdan akademisyenlerin mesleki 

motivasyon algılarının iyileştirilmesi önemlidir.  

Akademisyenlerin mesleki motivasyonu ile akademik etik değer arasında düşük 

düzeyde negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Mesleki motivasyon ve etik değerlerin 

cinsiyet değişkenine göre durumu incelendiğinde, akademik etik değerler ölçeğine göre kadın 

akademisyenlerin ortalamalarının erkek akademisyenlerin ortalamalarından yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. Kadın akademisyenlerin ortalamalarının yüksek olması etik değerlere 

daha çok dikkat ettikleri ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Akademisyenlere yönelik mesleki 

motivasyon ölçeği cinsiyet açısından ele alındığında erkek akademisyenlerin ortalamalarının 

kadın akademisyenlerin ortalamasından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi 

olarak erkek akademisyenlerin mesleki motivasyon algılarının daha yüksek seviyede olduğu ve 

işlerini yaparken kendilerini motive edebilecek faktörleri daha rahat buldukları düşünülebilir.  

Akademik etik değerler ölçeğinde yaş faktörüne bakıldığında 21-40 yaş aralığındaki 

grubun etik değerlere daha az dikkat ettiği ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak 41-70 yaş 

aralığında bulunan akademisyenlerin tecrübelerinin daha fazla olduğundan kaynaklandığı 

söylenebilir. 21-40 yaş aralığında bulunan akademisyenlerin 41-70 yaş arasında bulunan 

akademisyenlerle mesleki motivasyonlarının karşılaştırılmasında düşük 21-40 yaş grubunun 

olması mesleklerine yeni adım attıkları ve süreçten yeni geçiyor olmaları motivasyonlarının 

düşük olduğunun göstergesi olabilir. 
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Akademik etik değerler, çalışılan fakülte değişkeni açısından değerlendirildiğinde, 

diğer fakültelerde çalışan öğretim üyelerinin, eğitim fakültesinde çalışanlara oranla daha düşük 

seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer fakültelerde çalışan akademisyenlerin mesleki 

motivasyonlarının eğitim fakültesinde çalışan akademisyenlere göre daha yüksek seviyede 

motivasyona sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç, akademik etik değerler ile mesleki 

motivasyon arasındaki ilişkinin pozitif yönde olmadığını göstermektedir.   

 Öğretim elemanlarının cinsiyetin, yaşın ve çalışmış oldukları fakültenin mesleki 

motivasyon algısında anlamlı fark oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Akademik etik değer 

davranışları belirlenen değişkenler üzerinde anlamlı farka sebep olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Sonuç olarak akademik etik değer ve mesleki motivasyon algısı arasında zayıf bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

ÖNERİLER 

- Belirli konulara göre etik değerler incelenebilir. 

- Akademisyenler üzerinde yapılan bu çalışma öğrenciler üzerinde de gözlemlenebilir. 

- Yükseköğretim kurumlarında, tüm personele etik konusunda eğitim verilmelidir. 

- Öğrenciler için ders programlarına etik değerler üzerine dersler eklenebilir. 

- Akademisyenlerin mesleki motivasyonunun artışında yaptıkları çalışmalara anlamlı 

teşvikler verilmesi önerilmektedir. 
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6.Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma-Yazma İçeriğiyle Destekli Fen 

Bilimleri Dersi Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesinde 

Akademik Başarılarının Araştırılması 

Alev Doğan126, Cansu Çetinkaya127 

 

Öz 

Görsel okuryazarlık; işaret, sembol, grafik, renk, resim ve fotoğraf kavramlarına 

odaklanan bir “okuryazarlık” kavramıdır ve görselliğin öğrenme sürecine önemli etkileri de 

birçok araştırmada dile getirilmektedir. Görselliğin birçok dersin öğrenme sürecine etkisi 

önemli olmakla birlikte fen bilimleri dersinin öğrenilme sürecine etkisi ayrı bir öneme sahiptir. 

Çünkü fen bilimleri dersi, anlamlı öğrenmelerin, somut öğrenmelerin olabilmesi için görsellerle 

zenginleştirilmesi gereken bir derstir. Bu nedenle çalışmanın amacı; fen bilimleri dersinde 

altıncı sınıf öğrencilerinin ''Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş'' ünitesinde görsel 

okuryazarlıklarının araştırılarak görsel okuryazarlığın öğrencilerin fen bilimleri dersindeki 

akademik başarılarına etkililiğini incelemektir. Bu çalışma deneysel desenler içinde yer alan ön 

test-son test desenin esas alındığı nicel bir araştırmadır. Araştırma problemlerinin çözümü için 

gerekli veriler çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan bir ''Başarı Testi'' ile belirlenmiştir. Testin 

kapsam geçerliğini ölçmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Testin güvenirliğinin 

ölçülmesinde ise öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda Cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmış ve testin güvenilir olduğu belirlenmiştir (Cronbach alfa= .82). Araştırmanın 

örneklem grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çorum ilinin Alaca ilçesinde bir 

ortaokulun altıncı sınıf kademesinde öğrenim gören  12 kontrol grubu ve 11 deney grubu olmak 

üzere toplam 23 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde yapılan ön bilgi testi 

uygulamasından öğrencilerin almış oldukları puanların gruplara göre farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir (.22>.05). Uygulama sonrasında başarı testi puanlarının gruplara göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla da ilişkisiz ölçümlerde t testi 

hesaplanmış ve deney grubu lehine anlamlı bir fark oluşturduğu belirlenmiştir (.01<.05). 

Yaptığımız bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, deney grubundaki öğrencilerin son test puanları 

ile kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında istatistiksel olarak deney grubunun 

lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Görsel Okuryazarlık, Akademik Başarı 
Abstract 

Visual literacy is a concept of "literacy" that focuses on the concepts of sign, symbol, 

graphic, color and picture and significant influences of visual learning process are expressed in 

many researches. While many of your visuals have an important impact on the learning process, 

the impact of the science course on the learning process has a separate prescription. Because 

science as a course which needs to be enriched with visual learning to be meaningful. For this 

reason, the aim of this study is to investigate the visual literacy of students on the subject of   

"Our Earth, the moon and the sun, the source of our life" within the scope of the sixth grade 

science course and to examine the effect of visual literacy on the academic achievements of 

students who take the science class. In this study, "experimental model with pretest-posttest 

control group" was used. The data required for the solution of research problems was determined 

by a "Achievement Test" consisting of 20 multiple-choice questions. Expert opinion has been 

consulted to measure the validity of the coverage of the tests. When the reliability of the tests 

was measured, the Cronbach's alpha coefficient was calculated as the result of the data obtained 

from the students and it was determined that the tests were reliable (Cronbach alfa= .82). The 

sample of the study consists of 12 control groups and 11 experimental groups, totaling 23 

students in the sixth grade  of a secondary school in Alaca district of Çorum province in 2016-

2017 academic year. The students, according to the groups' scores they received from prior 

knowledge of test applications measuring unrelated to determine whether there is a difference 

in t test calculated and showed no significant difference compared to group results of their 

implementation have been identified (.22> .05). In order to determine whether the achievement 

test scores differed significantly from group to group after the application, t test was calculated 

for unrelated measures and it was determined that there was a meaningful difference in favor of 

the test group (.01<.05). The results obtained in this study show that there is a statistically 

significant difference between the posttest scores of the students in the experimental group and 

the posttest scores of the students in the control group in favor of the experimental group. 
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Giriş 

İçinde yaşadığımız çağda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi havuzunun içinde 

yüzen insan, bilgilerin sadece sözlü ya da yazılı olarak değil görsel olarak da oluşturabileceğini 

ve sunulabileceğini fark etmiştir (Özkubat, 2015). Bunun sonucunda insanların birçok duygu ve 

düşüncesini, mevcut bilgilerini aktarma yolu olarak seçtiği görselleri anlamak ve yorumlamak 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durum ise  görsel okuryazarlık kavramını ön plana çıkarmıştır. 

İlk görsel okuryazarlık tanımını John Debes (1969) yapmıştır. Debes görsel 

okuryazarlığı; bir insanın görerek geliştirebileceği ve aynı zamanda diğer duyusal 

deneyimleriyle sahip olup, bütünleştirebileceği bir grup görme yeterliliği olarak tanımlamıştır. 

Görme yeterliği geliştirildiğinde, kişi bir görsel okuryazar olduğunda, çevresinde karşılaştığı 

doğal veya insan yapımı, görünen eylemlerin, nesnelerin, sembollerin ayrımına varır ve 

yorumlar (Debes'ten aktaran Keskinkılıç, 2014).  

Görsel okuryazarlık ''bir bireyin çevresi ile iletişim sağlaması için görselleri 

kullanmasını ve kullandığı görselleri anlayabilmesini sağlayan beceriler'' olarak tanımlanmıştır 

(Ausburn, 1978). Wileman (1993) görsel okuryazarlığı ''resim ve grafik imgeleri ile sunulan 

bilgiyi okuyup anlayabilme ve yorumlama yeteneği'' şeklinde tanımlarken; Hoffman (2000) 

''düşünceyi daha belirgin kılan gerekli bir unsur'' olarak ifade etmiştir. Akyol (2006) ise görsel 

okuryazarlığı ''görsel araç ve imgeleri kullanarak anlam kurma ve kurulan anlamı paylaşma'' 

şeklinde ifade etmiştir. Zeren ve Arslan (2009), görsel okuryazarlığı ''toplumdaki teknolojik 

gelişmeleri takip edebilmek için geliştirilmesi gerekli olan okuryazarlık türlerinden biri'' olarak 

belirtmişlerdir.  

Feinstein ve Hagerty (1994) görsel okuryazarlığı, eğitimin dördüncü elemanı olarak 

okuma, yazma ve aritmetik ile beraber göstermektedir. Bu nedenle görsel okuryazarlık, eğitimin 

bir parçası olarak düşünülmeli ve öğretim programlarına dahil edilmelidir. Öğrencilerin 

derslerdeki görsellerden en üst düzeyde faydalanabilmesi için okullarda görsel okuryazarlık 

eğitiminin verilmesi son derece önemlidir (Barner’den aktaran İşler, 2002). Çünkü öğrencilerin 

görsel öğrenen olduklarında öğrendikleri bilgileri unutmayacakları ifade edilmiştir (Felder ve 

Soloman, 2011).  Kesavan (2012) da, görsellerle öğrenmenin bireysel farklılıklar ne olursa olsun 

her öğrencinin öğretimi için en iyi yöntemler arasında olduğunu vurgulamaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen, fen bilimleri dersi öğretim programının 

vizyonu da tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir (MEB, 2005). Ayrıca 

fen öğretim programında fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilere, kendilerini 

yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme becerilerinin de kazandırılması hedeflenmiştir 

(MEB, 2018). Bu hedef doğrultusunda fen bilimleri dersindeki öğrenmeyi daha da kalıcı hale 

getirmek ve öğrencilerin kendilerini görsel olarak  ifade edebilmelerini sağlamak için verilen 

işaretlerin, sembollerin, resimlerin, fotoğrafların, grafiklerin, tabloların ne anlama geldiğini 

anlayabilmek, onları doğru yorumlayıp anlam kurabilmek gerekmektedir (Güneş, 2013). Bu 

nedenle fen öğretim programında, fen okuryazarlığının yanı sıra görsel okuryazarlık 
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becerisinden de bahsedilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Böylece görsel öğelerle verilmek 

istenen mesajı doğru anlayan, irdeleyen ve yorumlayan öğrencilerin fen okuryazarlığı da gelişir. 

Ayrıca fen bilimleri dersinin içerik bakımından görsel öğelerle zengin bir ders olması 

sonucunda, fen bilimleri ders kitapları görsel öğeler açısından oldukça zengin hale getirilmiştir. 

Öğrencilerin fen bilimleri dersi kapsamında karşılaştıkları görselleri doğru okumaları ve 

anlamlandırmaları da son derece önemlidir. Buna bağlı olarak görsellerle fen kavramlarını 

öğrencilerin daha iyi anlayabiliyor olmaları onların yeni bilgiler üretimini, yaratıcı ve eleştirel 

düşünme becerilerini gelişmesini de tetikleyecektir.  

Yapılan bu çalışma, görsel okuryazarlık içeriğiyle destekli fen bilimleri dersinin 

öğrencilerin akademik başarılarını nasıl etkilediğini tespit etmek amacı ile yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Yöntem 

 Araştırma sorularını cevaplamak veya araştırmada yer alan hipotezleri test etmek 

amacıyla, araştırmacı tarafından kasıtlı bir şekilde geliştirilen plana araştırma modeli 

denilmektedir (Büyüköztürk, 2001). 

Araştırmanın modeli ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik 

başarılarına görsel okuryazarlığın etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik ön test son test 

kontrol gruplu deneysel desendir. Bu araştırma; bir araştırmada, değişkenleri ölçebilmek, bu 

değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve bu ilişkilerin gerçek niteliğini 

bulabilmek için sonucu etkileyebileceği düşünülen tüm etkenlerin denenebildiği bir yöntemdir. 

Deneysel desen, bir nicel araştırma sürecinde belirlenen bir etkinlik veya materyalin 

katılımcılar üzerinde herhangi bir değişim oluşup oluşturmadığını belirleyen işlemler şeklinde 

açıklanmaktadır (Creswell, 2012). Deneysel araştırmalar, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

kapsamında yürütülmektedir. Nitekim bu araştırmaların temelinde bağımsız değişken ya da 

değişkenlerin kontrol edilebilmesi yer almaktadır (McMillan, 2000). Bir deneysel araştırma 

sürecinde bağımsız değişken, bağımlı değişkene neden olan değişken olarak tanımlanmaktadır 

(Creswell, 2012). Buradan hareketle, bu çalışmanın bağımlı değişkeni ortaokul altıncı sınıf 

öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin akademik başarıları şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni ise görsel okuryazarlıktır. 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çorum ili Alaca 

ilçesinde bir ortaokulda altıncı sınıf olarak öğrenim gören beş kız yedi erkek öğrenciden oluşan 

12 kontrol grubu, beş kız altı erkek öğrenciden oluşan 11 deney grubu olmak üzere toplam 23 

öğrenci oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında görsel okuryazarlığın altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi akademik başarılarına etkisinin araştırılması için Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız 

Güneş ünitesinden 3 kazanım seçilmiştir. Araştırma problemlerinin çözümü için gerekli veriler 

çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan bir “Başarı Testi” ile belirlenmiştir. Başarı testinin geçerlik 

ve güvenirliğini hesaplamak için test toplam 97 öğrenciye uygulanmıştır. Testin kapsam 

geçerliğini ölçmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Testin güvenirliğinin ölçülmesinde ise 

öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve testin 
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güvenilir olduğu belirlenmiştir (Cronbach alfa= .82). Çalışma kapsamında hazırlanan başarı 

testi her iki gruptaki öğrencilere hem ön test hem de son test olarak uygulanmıştır.  

Uygulama esnasında öncelik olarak öğrencilere hazırlanan başarı testi ön test olarak 

uygulanmıştır. Sonrasında uygulama kapsamında deney grubundaki öğrencilere öncelikle altı 

hafta 12 ders saati süren genel görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimden sonra 

deney grubundaki öğrencilere görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile  desteklenmiş 

öğretim uygulanmıştır. 

Uygulama sonunda başarı testi, her iki gruptaki öğrencilere son test olarak uygulanmış 

ve görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğretimin fen bilimleri 

dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 

Araştırmada ''Görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları destekli öğretim programı 

uygulanmış deney grubu öğrencileri ile müfredatta ön görülen yöntemin uygulandığı kontrol 

grubu öğrencilerinin Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

uygulanan ön testleri ve son testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?'' sorusuna yanıt aranmış, 

bu sorunun yanıtlanması için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ve son test 

sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler ile bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

Tablo 1. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test Sonuçlarının t-Testi Analiz Sonuçları. 
 

Grup n x ̄ s SD t p 

Deney 11 8.63 1.20 21 1.25 .22 

Kontrol 12 8.08 .90    

Fen bilimleri dersi Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

hazırlanan görsel okumaya yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön 

test sonuçlarına ilişkin yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre deney ve kontrol gruplarının birinci alt probleme ilişkin ön test başarı puan 

ortalamasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (t(21)=1.25, 

p=.22). Bu sonuca göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Dünya'mız, Ay ve Yaşam 

Kaynağımız Güneş ünitesine ilişkin hazır bulunuşluk seviyelerinin denk olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Sonuçlarının t-Testi Analiz Sonuçları. 
 

Grup n x ̄ s SD t p η2 
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Deney 11 17.18 1.83 21 2.75 .01 .51 

Kontrol 12 14.67 2.46     

Fen bilimleri dersi Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

hazırlanan görsel okumaya yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı 

puan ortalamalarının deney gruplarında yapılan görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları 

destekli öğretim sonrası anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

bağımsız gruplar t-testi yapılmış, analiz sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda deney ve kontrol sınıflarının başarı puan ortalamaları arasında 0.05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t(21)=2.75, p=.01). Deney grubu 

öğrencilerinin başarı puan ortalaması (x̄ =17.18), kontrol grubu öğrencilerinin başarı puan 

ortalamasından (x̄ =14.67) daha yüksektir. Buna göre görsel okumaya dayalı çalışma yaprakları 

destekli öğretimin, uygulanan başarı testi üzerinde başarı puan ortalamalarını artırmada önemli 

bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca söz konusu farka ilişkin eta-kare (η2=.51) 

değerlendirildiğinde (η2>.14), görsel okumanın başarı testi üzerinde oluşturduğu etki 

büyüklüğünün yüksek olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 

Yapılan bu çalışmada altıncı sınıf öğrencilerinin görsel okuma-yazma içeriğiyle destekli 

fen bilimleri dersi dünyamız, ay ve yaşam kaynağımız güneş ünitesindeki akademik başarıları 

araştırılmıştır. Bu ünite ile ilgili yapılan uygulamalarla ilgili süre, yıllık plan çerçevesine uygun 

olarak 4 hafta 16 ders saati olarak belirlenmiştir. Uygulama esnasında öncelik olarak öğrencilere 

hazırlanan başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre grupların denk 

olduğu gözlenmiştir (Tablo 1.).  

Uygulama kapsamında deney grubundaki öğrencilere öncelikle altı hafta 12 ders saati 

süren genel görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimden sonra deney grubundaki 

öğrencilere görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğretim 

uygulanmıştır. Uygulama sonunda başarı testi her iki gruba son test olarak uygulanmıştır. Son 

testten elde edilen puanlar doğrultusunda yapılan istatistiksel çalışmalar, deney grubu 

öğrencilerinin başarı puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanları arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir (Tablo 2.). 

Uygulama kapsamında deney grubu öğrencilerine, hazırlanan plan çerçevesinde görseli 

yorumlama, görsel oluşturma, görselden çıkarım yapma ve karikatür çizme etkinlikleri 

yaptırılmıştır. Babaoğlu ve Keleş (2018) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin zihinlerinde bulunan 

bilgileri görseli oluşturarak ifade etmeleri için etkinlikler yaptırmışlardır. Dünyamız, Ay ve 

Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler öncesinde ve 

sonrasında öğrencilerin zihinlerinde ''Yıldız'', ''Gezegen'' ve ''Ay, Dünya ve Güneş'' kavramlarını 

nasıl betimlediklerini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Uygulamalı etkinliklerle dersler 

işlendikten sonra, öğrencilerin bu kavramlarla ilgili daha detaylı bilgiler verdikleri ve 

kavramları daha iyi anladıkları tespit edilmiştir. Dereli (2016) ise resim, fotoğraf ve çeşitli 

videoların kullanıldığı akıllı tahta etkinlikleriyle Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş 
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ünitesi konu alanına uyarlanmış bilimin doğası kazanımlarının öğretimini incelemiştir. 

Çalışmanın sonucunda bu etkinliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ifade edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmalar bizim çalışmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Alan yazın incelendiğinde görsel okuryazarlığın önemini vurgulayan çalışmalar 

olmakla birlikte (Alpan, 2008; Aslan, 2012; Doğru, 2014; Kabapınar ve Sağlam Göncü 2018; 

Keskinkılıç, 2014; Kıran 2008; Özdemir ve Göktepe Yıldız 2015; Sanalan, Sülün ve Çoban, 

2007; Tanrıverdi ve Apak, 2013; Yerlikaya, 2015; Yılmaz 2013)  fen bilimleri alanında yapılan 

çalışmalar sınırlı sayıdadır. Görsel okuryazarlık literatürde çeşitli açılardan araştırılmıştır. 

Örneğin Türkoğuz  ve Yayla (2010), fen öğretiminin görsel sanat etkinliklerine dayalı olarak 

yapılmasının öğrencilerin akademik başarısına ve tutumlarına etkilerini araştırmışlardır. Gülen 

ve Demirkuş (2014), görsel okumanın akademik başarıya etkisini incelemek amacı ile bir görsel 

materyal geliştirmişlerdir. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesini bu materyalle 

işlemiş ve görsellerle de desteklemişlerdir. Görsel okumanın, üniversite öğrencilerinin fizik 

dersindeki akademik başarılarına etkisini inceleyen Düzgün vd. (2015) ise, öğrencilerin bu 

dersteki akademik başarı durumlarını, kavrama düzeylerini ve tutumlarını belirlemeye 

çalışmışlardır. Arpaguş vd. (2011) de; görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin küresel 

aynalar ve mercekler konularındaki başarılarına etkisini araştırmış ve çalışmasında akademik 

başarı üzerine etkisinin önemi vurgulamıştır.  

Çalışmamızda yapılan uygulamalar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Bu çalışma fen bilimleri dersinin Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi 

ile sınırlı olduğundan fen bilimleri dersi kapsamında farklı ünitelerde de görsel 

okuryazarlık çalışmaları yapılabilir. 

 Görsel okuryazarlık eğitimi sürecinde kullanılan görsellerin öğrencilerin seviyelerine, 

ilgilerine ve gereksinimlerine uygun olacak şekilde seçilmesi ve öğrencilerin eğitim 

sürecine etkin katılımının sağlanması önerilir. 

 Eğitim öğretim sürecinde kullanılan kavramların görsel materyaller ile somutlaştırılarak 

anlatılması konunun öğrenilmesini ve hatırlanmasını kolaylaştıracağından bu süreçte 

kullanılan etkinliklerde görsellerin daha sık kullanılması önerilir. 

 Görsel okuryazarlık destekli öğretim uygulanırken kullanılan görsellerin ve çalışma 

yapraklarının renkli olarak çoğaltılması önerilir.  

 

 

 

  



 

822 
 

Kaynakça 

Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök. 

Alpan, G. (2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi  Dergisi, 5(2), 74-102. 

Arpaguş Kuvvetli E. & Ünsal Y. & Moğol S. (2011). Görsel okumanın ortaöğretim 

öğrencilerinin küresel  aynalar ve mercekler konusundaki başarılarına etkisi. e-Journal of 

New World Sciences Academy  Dergisi, 6(3), 1972-1983. 

Aslan, H. (2012).Gelecekçi sanat eğitimi modellerine temel oluşturması bakımından görsel 

okuryazarlık               ve  eleştirel pedagoji ilişkisi. Doktora tezi,  Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.  

Ausburn, L. J. & Ausburn, F. B. (1978). Visual literacy: background theory and practice. 

Programmed Learning & Educational Technology, 15, 291-297. 

Babaoğlu G. & Keleş, Ö. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin yıldız, gezegen ve ay, dünya ve güneş 

 kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 

127-145. 

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A. 

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative 

and qualitative research. Boston, MA: Pearson Education. 

Debes, J. (1969). The loom of visual literacy: an overview. Audiovisual Instruction, 14(8), 25-

27. 

Dereli, F. (2016). 6.sınıf dünya ve evren konu alanına uyarlanmış bilimin doğası kazanımlarının 

akıllı tahta etkinlikleri ile öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur. 

Doğru, A. (2014).Lise düzeyi görsel sanatlar dersinin öğrencilerin görsel okuryazarlık 

becerilerinin gelişimine etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara.  

Düzgün, E., Dilber, R., Şenpolat, Y., Tatar, D. & Düzgün, B. (2015). Görsel okuma yaklaşımının 

ünı̇versı̇te öğrencı̇lerı̇nı̇n fı̇zı̇k dersı̇ndekı̇ akademı̇k başarılarına etkı̇sı̇nı̇n araştırılması. 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 104-124. 

Feinstein, H. & Hagerty, R. (1994). “Visual Literacy in General Education”, University of 

Cincinnati. 

Felder, R. M. & Soloman, B. A. (2001). Index of Learning Styles Questionaire. North Carolina 

State University. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ sayfasından 

erişilmiştir. 

Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sı̇stemı̇ ve ötesı̇: Uzay bı̇lmecesı̇ ünı̇tesı̇nde, görsel 

materyalı̇n öğrencı̇ başarısına etkı̇sı̇. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

1(11), 1-20. 



 

823 
 

Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1 – 

17. 

Hoffman, G. (2000). Visual literacy needed in the 21st century. ETC: A Rewiew of General 

Semantics, 57(2), 219-222. 

İşler, A. Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ 

Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 153-161. 

Kabapınar, Y. & Sağlamgöncü A. (2018). Sosyal bilgiler derslerinde değişim ve sürekliliğin 

algılanmasında görsel okumanın etkililiği: Bir eylem araştırması. İnönü Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 48-73. 

Kesavan, P. (2012). Visual  learning-the  language  of  maps  in  note  taking.    

http://visualteaching.ning.com/profiles/blogs/visual-learning-the-language-of-maps-in-

note-taking sayfasından erişilmiştir. 

Keskinkılıç, F. (2014). İlköğretim programlarında yer alan  görsel okuryazarlık kazanımlarının      

değerlendirilmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

Kıran, I. (2008). İlköğretim 5.sınıf öğretmen ve öğrencilerinin görsel okuryazarlıkları üzerine 

bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Çanakkale.  

McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer. USA: Longman. 

MEB, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 

MEB, (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 

Özdemir, A. Ş., & Göktepe Yıldız, S. (2015). Yedincı̇ sınıf öğrencı̇lerı̇nı̇n görsel okuryazarlık 

düzeylerı̇nı̇n incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 41(2) ,529-

541 http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3204 

Özkubat, S. (2015). Görsel farkındalık eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının görsel 

okuryazarlıklarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim 

BilimleriEnstitüsü, Ankara. 

Sanalan, A., & Sülün, A., & Çoban, A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 9(2), 33-47. 

Tanrıverdi, B., & Apak, Ö. (2013). Görsel okuryazarlık üzerine bir içerik analizi. Uludağ 

Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Dergisi, 26(1), 267-293.   

Türkoğuz, S. & Yayla, Z. (2010). Görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin 

 başarılarına ve tutumlarına etkileri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-

111. 

Wileman, R. E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J.: Educational 

Technology. 



 

824 
 

Yerlikaya, M. (2015). Güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı 

öğrencilerinin görsel        okuryazarlıkları. Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. 

Yılmaz, R. (2013). Eğı̇tı̇m ve görsel okuryazarlık ı̇lı̇şkı̇sı̇ üzerı̇ne bı̇r ı̇nceleme. Sosyal Bilimler 

Dergisi, 6(1), 101-122. 

Zeren, G. & Arslan, R. (2009). Bir eğitim süreci olarak görsel okuryazarlık. Türkiye Sosyal 

 Araştırmalar Dergisi, 3, 43-52. 

 

 

 

  



 

825 
 

6.Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma-Yazma İçeriğiyle Destekli Fen 

Bilimleri Dersi Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesinde 

Akademik Başarılarının Araştırılması 

Alev Doğan128, Cansu Çetinkaya129 

 

 

Öz 

Görsel okuryazarlık; işaret, sembol, grafik, renk, resim ve fotoğraf kavramlarına 

odaklanan bir “okuryazarlık” kavramıdır ve görselliğin öğrenme sürecine önemli etkileri de 

birçok araştırmada dile getirilmektedir. Görselliğin birçok dersin öğrenme sürecine etkisi 

önemli olmakla birlikte fen bilimleri dersinin öğrenilme sürecine etkisi ayrı bir öneme sahiptir. 

Çünkü fen bilimleri dersi, anlamlı öğrenmelerin, somut öğrenmelerin olabilmesi için görsellerle 

zenginleştirilmesi gereken bir derstir. Bu nedenle çalışmanın amacı; fen bilimleri dersinde 

altıncı sınıf öğrencilerinin ''Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş'' ünitesinde görsel 

okuryazarlıklarının araştırılarak görsel okuryazarlığın öğrencilerin fen bilimleri dersindeki 

akademik başarılarına etkililiğini incelemektir. Bu çalışma deneysel desenler içinde yer alan ön 

test-son test desenin esas alındığı nicel bir araştırmadır. Araştırma problemlerinin çözümü için 

gerekli veriler çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan bir ''Başarı Testi'' ile belirlenmiştir. Testin 

kapsam geçerliğini ölçmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Testin güvenirliğinin 

ölçülmesinde ise öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda Cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmış ve testin güvenilir olduğu belirlenmiştir (Cronbach alfa= .82). Araştırmanın 

örneklem grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çorum ilinin Alaca ilçesinde bir 

ortaokulun altıncı sınıf kademesinde öğrenim gören  12 kontrol grubu ve 11 deney grubu olmak 

üzere toplam 23 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde yapılan ön bilgi testi 

uygulamasından öğrencilerin almış oldukları puanların gruplara göre farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir (.22>.05). Uygulama sonrasında başarı testi puanlarının gruplara göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla da ilişkisiz ölçümlerde t testi 

hesaplanmış ve deney grubu lehine anlamlı bir fark oluşturduğu belirlenmiştir (.01<.05). 

Yaptığımız bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, deney grubundaki öğrencilerin son test puanları 

ile kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında istatistiksel olarak deney grubunun 

lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Görsel Okuryazarlık, Akademik Başarı 
Abstract 

Visual literacy is a concept of "literacy" that focuses on the concepts of sign, symbol, 

graphic, color and picture and significant influences of visual learning process are expressed in 

many researches. While many of your visuals have an important impact on the learning process, 

the impact of the science course on the learning process has a separate prescription. Because 

science as a course which needs to be enriched with visual learning to be meaningful. For this 

reason, the aim of this study is to investigate the visual literacy of students on the subject of   

"Our Earth, the moon and the sun, the source of our life" within the scope of the sixth grade 

science course and to examine the effect of visual literacy on the academic achievements of 

students who take the science class. In this study, "experimental model with pretest-posttest 

control group" was used. The data required for the solution of research problems was determined 

by a "Achievement Test" consisting of 20 multiple-choice questions. Expert opinion has been 

consulted to measure the validity of the coverage of the tests. When the reliability of the tests 

was measured, the Cronbach's alpha coefficient was calculated as the result of the data obtained 

from the students and it was determined that the tests were reliable (Cronbach alfa= .82). The 

sample of the study consists of 12 control groups and 11 experimental groups, totaling 23 

students in the sixth grade  of a secondary school in Alaca district of Çorum province in 2016-

2017 academic year. The students, according to the groups' scores they received from prior 

knowledge of test applications measuring unrelated to determine whether there is a difference 

in t test calculated and showed no significant difference compared to group results of their 

implementation have been identified (.22> .05). In order to determine whether the achievement 

test scores differed significantly from group to group after the application, t test was calculated 

for unrelated measures and it was determined that there was a meaningful difference in favor of 

the test group (.01<.05). The results obtained in this study show that there is a statistically 

significant difference between the posttest scores of the students in the experimental group and 

the posttest scores of the students in the control group in favor of the experimental group. 
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Giriş 

İçinde yaşadığımız çağda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi havuzunun içinde 

yüzen insan, bilgilerin sadece sözlü ya da yazılı olarak değil görsel olarak da oluşturabileceğini 

ve sunulabileceğini fark etmiştir (Özkubat, 2015). Bunun sonucunda insanların birçok duygu ve 

düşüncesini, mevcut bilgilerini aktarma yolu olarak seçtiği görselleri anlamak ve yorumlamak 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durum ise  görsel okuryazarlık kavramını ön plana çıkarmıştır. 

İlk görsel okuryazarlık tanımını John Debes (1969) yapmıştır. Debes görsel 

okuryazarlığı; bir insanın görerek geliştirebileceği ve aynı zamanda diğer duyusal 

deneyimleriyle sahip olup, bütünleştirebileceği bir grup görme yeterliliği olarak tanımlamıştır. 

Görme yeterliği geliştirildiğinde, kişi bir görsel okuryazar olduğunda, çevresinde karşılaştığı 

doğal veya insan yapımı, görünen eylemlerin, nesnelerin, sembollerin ayrımına varır ve 

yorumlar (Debes'ten aktaran Keskinkılıç, 2014).  

Görsel okuryazarlık ''bir bireyin çevresi ile iletişim sağlaması için görselleri 

kullanmasını ve kullandığı görselleri anlayabilmesini sağlayan beceriler'' olarak tanımlanmıştır 

(Ausburn, 1978). Wileman (1993) görsel okuryazarlığı ''resim ve grafik imgeleri ile sunulan 

bilgiyi okuyup anlayabilme ve yorumlama yeteneği'' şeklinde tanımlarken; Hoffman (2000) 

''düşünceyi daha belirgin kılan gerekli bir unsur'' olarak ifade etmiştir. Akyol (2006) ise görsel 

okuryazarlığı ''görsel araç ve imgeleri kullanarak anlam kurma ve kurulan anlamı paylaşma'' 

şeklinde ifade etmiştir. Zeren ve Arslan (2009), görsel okuryazarlığı ''toplumdaki teknolojik 

gelişmeleri takip edebilmek için geliştirilmesi gerekli olan okuryazarlık türlerinden biri'' olarak 

belirtmişlerdir.  

Feinstein ve Hagerty (1994) görsel okuryazarlığı, eğitimin dördüncü elemanı olarak 

okuma, yazma ve aritmetik ile beraber göstermektedir. Bu nedenle görsel okuryazarlık, eğitimin 

bir parçası olarak düşünülmeli ve öğretim programlarına dahil edilmelidir. Öğrencilerin 

derslerdeki görsellerden en üst düzeyde faydalanabilmesi için okullarda görsel okuryazarlık 

eğitiminin verilmesi son derece önemlidir (Barner’den aktaran İşler, 2002). Çünkü öğrencilerin 

görsel öğrenen olduklarında öğrendikleri bilgileri unutmayacakları ifade edilmiştir (Felder ve 

Soloman, 2011).  Kesavan (2012) da, görsellerle öğrenmenin bireysel farklılıklar ne olursa olsun 

her öğrencinin öğretimi için en iyi yöntemler arasında olduğunu vurgulamaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen, fen bilimleri dersi öğretim programının 

vizyonu da tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir (MEB, 2005). Ayrıca 

fen öğretim programında fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilere, kendilerini 

yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme becerilerinin de kazandırılması hedeflenmiştir 

(MEB, 2018). Bu hedef doğrultusunda fen bilimleri dersindeki öğrenmeyi daha da kalıcı hale 

getirmek ve öğrencilerin kendilerini görsel olarak  ifade edebilmelerini sağlamak için verilen 

işaretlerin, sembollerin, resimlerin, fotoğrafların, grafiklerin, tabloların ne anlama geldiğini 

anlayabilmek, onları doğru yorumlayıp anlam kurabilmek gerekmektedir (Güneş, 2013). Bu 

nedenle fen öğretim programında, fen okuryazarlığının yanı sıra görsel okuryazarlık 
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becerisinden de bahsedilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Böylece görsel öğelerle verilmek 

istenen mesajı doğru anlayan, irdeleyen ve yorumlayan öğrencilerin fen okuryazarlığı da gelişir. 

Ayrıca fen bilimleri dersinin içerik bakımından görsel öğelerle zengin bir ders olması 

sonucunda, fen bilimleri ders kitapları görsel öğeler açısından oldukça zengin hale getirilmiştir. 

Öğrencilerin fen bilimleri dersi kapsamında karşılaştıkları görselleri doğru okumaları ve 

anlamlandırmaları da son derece önemlidir. Buna bağlı olarak görsellerle fen kavramlarını 

öğrencilerin daha iyi anlayabiliyor olmaları onların yeni bilgiler üretimini, yaratıcı ve eleştirel 

düşünme becerilerini gelişmesini de tetikleyecektir.  

Yapılan bu çalışma, görsel okuryazarlık içeriğiyle destekli fen bilimleri dersinin 

öğrencilerin akademik başarılarını nasıl etkilediğini tespit etmek amacı ile yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Yöntem 

 Araştırma sorularını cevaplamak veya araştırmada yer alan hipotezleri test etmek 

amacıyla, araştırmacı tarafından kasıtlı bir şekilde geliştirilen plana araştırma modeli 

denilmektedir (Büyüköztürk, 2001). 

Araştırmanın modeli ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik 

başarılarına görsel okuryazarlığın etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik ön test son test 

kontrol gruplu deneysel desendir. Bu araştırma; bir araştırmada, değişkenleri ölçebilmek, bu 

değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve bu ilişkilerin gerçek niteliğini 

bulabilmek için sonucu etkileyebileceği düşünülen tüm etkenlerin denenebildiği bir yöntemdir. 

Deneysel desen, bir nicel araştırma sürecinde belirlenen bir etkinlik veya materyalin 

katılımcılar üzerinde herhangi bir değişim oluşup oluşturmadığını belirleyen işlemler şeklinde 

açıklanmaktadır (Creswell, 2012). Deneysel araştırmalar, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

kapsamında yürütülmektedir. Nitekim bu araştırmaların temelinde bağımsız değişken ya da 

değişkenlerin kontrol edilebilmesi yer almaktadır (McMillan, 2000). Bir deneysel araştırma 

sürecinde bağımsız değişken, bağımlı değişkene neden olan değişken olarak tanımlanmaktadır 

(Creswell, 2012). Buradan hareketle, bu çalışmanın bağımlı değişkeni ortaokul altıncı sınıf 

öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin akademik başarıları şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni ise görsel okuryazarlıktır. 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çorum ili Alaca 

ilçesinde bir ortaokulda altıncı sınıf olarak öğrenim gören beş kız yedi erkek öğrenciden oluşan 

12 kontrol grubu, beş kız altı erkek öğrenciden oluşan 11 deney grubu olmak üzere toplam 23 

öğrenci oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında görsel okuryazarlığın altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi akademik başarılarına etkisinin araştırılması için Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız 

Güneş ünitesinden 3 kazanım seçilmiştir. Araştırma problemlerinin çözümü için gerekli veriler 

çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan bir “Başarı Testi” ile belirlenmiştir. Başarı testinin geçerlik 

ve güvenirliğini hesaplamak için test toplam 97 öğrenciye uygulanmıştır. Testin kapsam 

geçerliğini ölçmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Testin güvenirliğinin ölçülmesinde ise 

öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve testin 
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güvenilir olduğu belirlenmiştir (Cronbach alfa= .82). Çalışma kapsamında hazırlanan başarı 

testi her iki gruptaki öğrencilere hem ön test hem de son test olarak uygulanmıştır.  

Uygulama esnasında öncelik olarak öğrencilere hazırlanan başarı testi ön test olarak 

uygulanmıştır. Sonrasında uygulama kapsamında deney grubundaki öğrencilere öncelikle altı 

hafta 12 ders saati süren genel görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimden sonra 

deney grubundaki öğrencilere görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile  desteklenmiş 

öğretim uygulanmıştır. 

Uygulama sonunda başarı testi, her iki gruptaki öğrencilere son test olarak uygulanmış 

ve görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğretimin fen bilimleri 

dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 

Araştırmada ''Görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları destekli öğretim programı 

uygulanmış deney grubu öğrencileri ile müfredatta ön görülen yöntemin uygulandığı kontrol 

grubu öğrencilerinin Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

uygulanan ön testleri ve son testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?'' sorusuna yanıt aranmış, 

bu sorunun yanıtlanması için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ve son test 

sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler ile bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

Tablo 1. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test Sonuçlarının t-Testi Analiz Sonuçları. 
 

Grup n x ̄ s SD t p 

Deney 11 8.63 1.20 21 1.25 .22 

Kontrol 12 8.08 .90    

Fen bilimleri dersi Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

hazırlanan görsel okumaya yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön 

test sonuçlarına ilişkin yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre deney ve kontrol gruplarının birinci alt probleme ilişkin ön test başarı puan 

ortalamasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (t(21)=1.25, 

p=.22). Bu sonuca göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Dünya'mız, Ay ve Yaşam 

Kaynağımız Güneş ünitesine ilişkin hazır bulunuşluk seviyelerinin denk olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Sonuçlarının t-Testi Analiz Sonuçları. 
 

Grup n x ̄ s SD t p η2 
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Deney 11 17.18 1.83 21 2.75 .01 .51 

Kontrol 12 14.67 2.46     

Fen bilimleri dersi Dünya'mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında 

hazırlanan görsel okumaya yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı 

puan ortalamalarının deney gruplarında yapılan görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları 

destekli öğretim sonrası anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

bağımsız gruplar t-testi yapılmış, analiz sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda deney ve kontrol sınıflarının başarı puan ortalamaları arasında 0.05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t(21)=2.75, p=.01). Deney grubu 

öğrencilerinin başarı puan ortalaması (x̄ =17.18), kontrol grubu öğrencilerinin başarı puan 

ortalamasından (x̄ =14.67) daha yüksektir. Buna göre görsel okumaya dayalı çalışma yaprakları 

destekli öğretimin, uygulanan başarı testi üzerinde başarı puan ortalamalarını artırmada önemli 

bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca söz konusu farka ilişkin eta-kare (η2=.51) 

değerlendirildiğinde (η2>.14), görsel okumanın başarı testi üzerinde oluşturduğu etki 

büyüklüğünün yüksek olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 

Yapılan bu çalışmada altıncı sınıf öğrencilerinin görsel okuma-yazma içeriğiyle destekli 

fen bilimleri dersi dünyamız, ay ve yaşam kaynağımız güneş ünitesindeki akademik başarıları 

araştırılmıştır. Bu ünite ile ilgili yapılan uygulamalarla ilgili süre, yıllık plan çerçevesine uygun 

olarak 4 hafta 16 ders saati olarak belirlenmiştir. Uygulama esnasında öncelik olarak öğrencilere 

hazırlanan başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre grupların denk 

olduğu gözlenmiştir (Tablo 1.).  

Uygulama kapsamında deney grubundaki öğrencilere öncelikle altı hafta 12 ders saati 

süren genel görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimden sonra deney grubundaki 

öğrencilere görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğretim 

uygulanmıştır. Uygulama sonunda başarı testi her iki gruba son test olarak uygulanmıştır. Son 

testten elde edilen puanlar doğrultusunda yapılan istatistiksel çalışmalar, deney grubu 

öğrencilerinin başarı puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanları arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir (Tablo 2.). 

Uygulama kapsamında deney grubu öğrencilerine, hazırlanan plan çerçevesinde görseli 

yorumlama, görsel oluşturma, görselden çıkarım yapma ve karikatür çizme etkinlikleri 

yaptırılmıştır. Babaoğlu ve Keleş (2018) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin zihinlerinde bulunan 

bilgileri görseli oluşturarak ifade etmeleri için etkinlikler yaptırmışlardır. Dünyamız, Ay ve 

Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler öncesinde ve 

sonrasında öğrencilerin zihinlerinde ''Yıldız'', ''Gezegen'' ve ''Ay, Dünya ve Güneş'' kavramlarını 

nasıl betimlediklerini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Uygulamalı etkinliklerle dersler 

işlendikten sonra, öğrencilerin bu kavramlarla ilgili daha detaylı bilgiler verdikleri ve 

kavramları daha iyi anladıkları tespit edilmiştir. Dereli (2016) ise resim, fotoğraf ve çeşitli 

videoların kullanıldığı akıllı tahta etkinlikleriyle Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş 
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ünitesi konu alanına uyarlanmış bilimin doğası kazanımlarının öğretimini incelemiştir. 

Çalışmanın sonucunda bu etkinliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ifade edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmalar bizim çalışmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Alan yazın incelendiğinde görsel okuryazarlığın önemini vurgulayan çalışmalar 

olmakla birlikte (Alpan, 2008; Aslan, 2012; Doğru, 2014; Kabapınar ve Sağlam Göncü 2018; 

Keskinkılıç, 2014; Kıran 2008; Özdemir ve Göktepe Yıldız 2015; Sanalan, Sülün ve Çoban, 

2007; Tanrıverdi ve Apak, 2013; Yerlikaya, 2015; Yılmaz 2013)  fen bilimleri alanında yapılan 

çalışmalar sınırlı sayıdadır. Görsel okuryazarlık literatürde çeşitli açılardan araştırılmıştır. 

Örneğin Türkoğuz  ve Yayla (2010), fen öğretiminin görsel sanat etkinliklerine dayalı olarak 

yapılmasının öğrencilerin akademik başarısına ve tutumlarına etkilerini araştırmışlardır. Gülen 

ve Demirkuş (2014), görsel okumanın akademik başarıya etkisini incelemek amacı ile bir görsel 

materyal geliştirmişlerdir. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesini bu materyalle 

işlemiş ve görsellerle de desteklemişlerdir. Görsel okumanın, üniversite öğrencilerinin fizik 

dersindeki akademik başarılarına etkisini inceleyen Düzgün vd. (2015) ise, öğrencilerin bu 

dersteki akademik başarı durumlarını, kavrama düzeylerini ve tutumlarını belirlemeye 

çalışmışlardır. Arpaguş vd. (2011) de; görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin küresel 

aynalar ve mercekler konularındaki başarılarına etkisini araştırmış ve çalışmasında akademik 

başarı üzerine etkisinin önemi vurgulamıştır.  

Çalışmamızda yapılan uygulamalar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Bu çalışma fen bilimleri dersinin Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi 

ile sınırlı olduğundan fen bilimleri dersi kapsamında farklı ünitelerde de görsel 

okuryazarlık çalışmaları yapılabilir. 

 Görsel okuryazarlık eğitimi sürecinde kullanılan görsellerin öğrencilerin seviyelerine, 

ilgilerine ve gereksinimlerine uygun olacak şekilde seçilmesi ve öğrencilerin eğitim 

sürecine etkin katılımının sağlanması önerilir. 

 Eğitim öğretim sürecinde kullanılan kavramların görsel materyaller ile somutlaştırılarak 

anlatılması konunun öğrenilmesini ve hatırlanmasını kolaylaştıracağından bu süreçte 

kullanılan etkinliklerde görsellerin daha sık kullanılması önerilir. 

 Görsel okuryazarlık destekli öğretim uygulanırken kullanılan görsellerin ve çalışma 

yapraklarının renkli olarak çoğaltılması önerilir.  
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Ortaokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ile 

Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Hacer Karadeniz130, Recep Çakır131, Sevilay Karamustafaoğlu132 

 

 

Öz 

Araştırma, ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik 

sorumluluklarını incelenmek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir çalışma olup, ilişkisel tarama 

yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada Amasya ili Merzifon ilçesininde yer alan, ortaokula 

devam eden (5., 6., 7., 8.sınıf) 237 öğrenci ile çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak, ‘Okula 

Aidiyet Duygusu Ölçeği’ ve ‘Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmeside, betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-

testi, one-way ANOVA, regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları yüksek çıkmıştır. 

Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları cinsiyete, sınıf düzeyine göre farklılık 

gösterirken; anne-babanın eğitim durumuna göre farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin okula 

aidiyet duygusuna yönelik analizlerde ise öğrencilerin okula aidiyet duygusunun cinsiyetten, 

sınıf düzeyinden, anne-baba eğitim durumundan bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

öğrencilerin okula aidiyet duyguları ile öğrenmeye yönelik sorumluluk duyguları arasında orta 

düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve okula aidiyet duygusunun, öğrenmeye yönelik 

sorumluluğu en fazla yordayan değişken olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencisi, Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk, Okula Aidiyet 

Duygusu  

 

Abstract 

The research's purpose is analyze secondary school students' feelings of belonging to 

school and their responsibilities for learning. It is a quantitative study with relational scanning 

method. In this study, 237 students (5th, 6th, 7th, 8th grade) which is attending secondary school 

in Merzifon district of Amasya selected as an example. As a data collection tool, 'Sense of 

Belonging to School Scale’ and 'Scale of Responsibility to Intended for Learning'. Descriptive 

statistics, independent sample t-test, one-way ANOVA, regression analysis were used to analyze 

the data obtained in the study. According to the results of the research, feelings of belonging 

school and their responsibilities towards learning were high. While the responsibilities of 

students towards learning differs according to gender and grade level; there weren't differences 

according to the education of the parents. In the analysis of students' sense of belonging to 

school, there is a sense of belonging to school distanced from gender, class level, and parents' 

education level. There is also a moderately positive way between the sense of belonging to 
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school and the responsibility towards learning. Besides that we can say, sense of belonging to 

school is the most anhancing factor for responsibility towards learning. 

Keywords: Responsibility for learning, sense of school belonging, secondary school student 

 

Giriş 

Sorumluluk duygusunun bireye kattığı değerler tarih boyunca önemsenmiştir. 

Sorumluluk duygusunun etkilediği faktörler ve etkilendiği faktörler her zaman araştırmacılar 

için güncel bir problem olmuştur. Birçok araştırmacı araştırmalarında sorumluluk duygusunu 

alt başlıkları, etkilediği faktörler ve sorumluluğun nelerden etkilendiği üzerinde durmuştur 

(Kaplancı, 2018; Kaya ve Doğan, 2014; Özen, 2009; Özen, 2013; Özen, Gülaçtı, Çıkılı, 2002; 

Şahan, 2011; Yakar ve Saracoğlu, 2017; Yeşil, 2013; Yurtal ve Yontar, 2006). Sorumluluk 

duygusu eğitim öğretimde hedeflenen yere ulaşmak için en önemli etkenlerden birisidir. Eğer 

öğrencilerin öğrenme sorumluluklarının ne seviyede olduğunu bilinirse, onlar için daha uygun 

eğitim öğretim ortamları oluşturarak verim arttırılabilir. Öğrenme sorumluluğuna sahip bireyler 

öğrenmenin eksikliklerini kendileri tamamlayarak ilerlemek istedikleri yolda tüm kilitleri 

açabilirler (Yakar ve Saracaloğu, 2017). Dolayısıyla öğrenme sorumluluğu hayatın her 

kademesinde, tüm eğitim öğretim seviyelerindeki öğrenciler için kazandırılmak istenen bir 

duygudur. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, araştırmacılar çeşitli sorumluluk 

türlerini ve öğrenme sorumluluğunu arttırmak için birçok noktaya değinmiştir (Kaplancı, 2018; 

Kaya ve Doğan, 2014; Özen, 2009; Özen, 2013; Özen et al., 2002; Şahan, 2011; Yakar ve 

Saracoğlu,2017; Yeşil, 2013; Yurtal ve Yontar, 2006).  

Özen ve diğerleri (2002), çalışmasında sorumluluğun içsel odaklı olması gerektiğini 

vurgulamıştır. Şahan (2011), çalışmasında sorumluluk duygusunu sosyal sorumluluk, akademik 

sorumluluk, dini sorumluluk, yasal sorumluluk ve kişisel sorumluluk olarak incelemiştir. Yurtal 

ve Yontar (2006) çalışmasında öğretmenlerin öğrencilerden beklediği sorumluluklar üzerinde 

durmuş ve bu sorumlulukların genel olarak okul düzeni, arkadaş ilişkileri ve akademik 

konularda olduğunu belirtmiştir. Özen (2009), öğrencilerin kişisel ve sosyal sorumluluklarını 

etkileyen faktörler üzerinde durmuştur. Ayrıca bir çok araştırmacı sorumlulukla ilgili ölçek 

geliştirme çalışması yapmıştır (Asar, 2017; Dermirhan ve Filiz, 2015; İkiz, Totan ve Karaca, 

2014; Yakar ve Saracaloğlu, 2017;...). Sorumluluk duygusunu öğrenmeye yönelik inceleyen 

araştırmalara bakıldığında ise tutum ve aidiyet duygusu ön plana çıkmaktadır (Haznedar, ve 

Baran, 2012; Bay, İlhan, Aydın, Kinay, Özyurt, Kuzu, Kahramanoğlu ve Yiğit, 2012; Duman 

& Yakar, 2017) 

Aidiyet duygusu Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 3. Basamakta yer alır ve 

Maslow’a (1962) göre bu önemli ihtiyaç giderilmeden bireyler kendini 

gerçekleştirememektedir. Bireyler her yaş döneminde ait olma duygusuna ulaşmak ister ve bu 

duygu önemli bir sosyal ihtiyaçtır. Öğrencilerin okula yönelik aidiyetleri de onların okulda ne 

kadar kabul gördüğü, saygın hissettiği, okuldaki diğer bireylerle iletişimine yönelik duygudur 

(Eryılmaz ve Altınsoy, 2017). Okula aidiyet duygusu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde genel 

olarak okula aidiyet duygusunu ölçme ve bu duyguyu etkileyen faktörler üzerinde durulduğu 

görülmüştür (Alaca, 2011; Günalan, 2018; Sarı, 2013; Sarı ve Özkök, 2016; Özkök, 2013; 

Özkök ve Sarı, 2014). Öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve bağlılıkları, akademik başarıyı , 

öğrenmeyi ve okul ortamını olumlu etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Gülden, 2013). 

Genel olarak çalışmalara bakıldığında öğrenme sorumluluğu çalışmalarının lise 

öğrencileri ile, okula aidiyet çalışmalarının ise ilkokul öğrencileri ile yapıldığı görülmektedir. 

Eğitim öğretimde ele alınan en önemli konulardan olan sorumluluk konusu araştırmalarda daha 
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geniş yer alırken, öğrenme sorumluluğunu etkileyen etmenler üzerine araştırmalar sınırlıdır. 

Sonuç olarak, öğrencilerin öğrenme sorumlulukları ve okula aidiyet duyguları arasında anlamlı 

bir ilişki olabilir ve bu iki duyguyla ilişkili olabilecek etmenlerin bilinmesi, öğrenme 

sorumluluğu yüksek, kendini okula ait hisseden öğrenciler yetiştirilmesi için önemlidir. 

Çalışmada öğrenme sorumluluğu ve okula aidiyet duygusu ile ilgili öğretmenlere rehber 

olabilecek ayrıntılı bir araştırma literatüre kazandırılmak istenmiştir.  

 

Bu çalışmada bu bağlamda, ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ile 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın amacıdır. Bu 

amaca ulaşabilmek için, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları 

ne düzeydedir? 

Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları 

cinsiyete, sınıf düzeyine, anne eğitim düzeyine, baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ile öğrenmeye yönelik sorumlulukları 

arasındaki ilişki var mıdır? 

öğrencilerin okula aidiyetlik duyguları ve sınıf düzeyleri, öğrenme sorumluluklarını 

nasıl yordamaktadır? 

 Yöntem 

Çalışma, kantitatif kökenli, ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama 

yöntemi, araştırmacının daha sağlıklı tahminlerde bulunmasına fayda sağlar. Olgular arasındaki 

ilişkilerin ortaya konması, olguların araştırmacı tarafından daha iyi anlamlandırılmasına olanak 

verir. Bu bakımdan, ilgili araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış ve öğrencilerin okula 

aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları arasındaki ilişki incelenmeye 

çalışılmıştır. Ortaokul 5., 6., 7., ve 8. Sınıf öğrencilerine belirlenen ölçekler uygulanarak, farklı 

değişkenler açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Evren- Örneklem 

Çalışma grubu, 2018-2019 öğretim yılı, Amasya ili, Merzifon ilçesinde öğrenim gören 

toplam 237 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre 

dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf        Toplam 

  N % N % N % N % N % 

Cinsiyet Kadın 33 100,0 47 78,3 39 46,4 50 83,3 169 71,

3 

Erkek 0 0,0 13 21,7 45 53,6 10 16,7 68 28,

7 

Toplam 33 100 60 100 84 100 60 100 237 100 

 

 

Veri Toplama Araçları 
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 Okula aidiyet duygusu ölçeği 

Goodenow (1993) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, öğrencilerin okula dair duygularını, 

akran ilişkilerinde hislerini, okula bağlanma seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan 5’li likert 

tipi, 18 maddeden oluşmaktadır.  Ölçek 13 olumlu, 5 olumsuz maddeden içermektedir.  

Okula aidiyet duygusu ölçeği Sarı (2011) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Yapılan 

uyarlama çalışmasında (Sarı, 2015) ölçeğin okula bağlılık ve ret edilmişlik olarak iki alt gruptan 

oluştuğu görülmüştür. Ölçekte yer alan olumlu maddeler, okula bağlılık grubunu; olumsuz 

maddeler ise (3, 6, 9, 12, 16) ret edilmişlik grubunu oluşturmaktadır. Güvenirlik Cronbach alfa 

katsayıları .82 olarak belirlenmiştir. 

 Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği 

Yakar ve Saracaloğlu'nun (2017) geliştirmiş olduğu ölçme aracı; öğrencilerin 

öğrenmeye karşı ilgisini, sınıf ortamına katkısını, akranları ile öğrenme üzerine iletişimini, ödev 

yapma sorumluluğunu, zaman kontrolünün seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. 5’li 

likert tipi 35 tane maddeden oluşmaktadır. Ölçekte olumsuz maddeler bulunmamaktadır ve alt 

gruplar bulunmamaktadır. Cronbach Alfa katsayısı .80 olarak belirlenmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği ve okula aidiyet duygusu ölçeğinden toplanan 

veriler  uygun bir istatistiki  program ile analiz işlemine tabi tutulmuştur. Verilerin normal 

dağılım özelliğini incelemek için normallik testi yapılmış ve p<0,05 olduğu için çarpıklık 

katsayısına bakılmıştır.  

 

Kolmogorov-Smirnova 

İstatistik            sd             p 

Öğrenme Sorumluluğu 

Okula aidiyet duygusu 

,074 

,079 

237 

237 

,003 

,001 

 

Yapılan analizde öğrenme sorumluluğuna yönelik çarpıklık katsayısı -0,552 ve okula 

aidiyet duygusuna yönelik çarpıklık katsayısı -0,513 olarak bulunmuştur. Verilerimizin 

çarpıklık katsayısı  +1,-1 sınırlarında kaldığı için puanlar normal dağılımdan önemli bir sapma 

göstermediği kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği varsayılarak 

parametrik testlerden faydalanılmıştır (Büyüköztürk, 2018). 

  

 Alt problemlere uygun olarak betimsel istatistikler yapılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ile öğrenmeye yönelik 

sorumlulukduyguları arasındaki farklın cinsiyete göre anlamlılık düzeyini incelemek için 

ilişkisiz örneklemler t-testi yapılmıştır.  

Ayrıca ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik 

sorumluluklarının; sınıf seviyesi ve anne-baba öğrenim durumuna göre gösterdiği farklılığın 

anlamlılık düzeyini incelemek için ANOVA-Tukey testi ile çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve öğrenme sorumlulukları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. 
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Öğrencilerin okula aidiyetlik duyguları ve sınıf düzeylerinin, öğrenme sorumluluğunu 

yordanmasına ilişkin regrasyon analizi  yapılmıştır. 

Bulgular 

Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Çalışmanın birinci alt problemi; "ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları ne düzeydedir?" şeklinde olup veriler Tablo 1’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. 

Ortaokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları Ve Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeyleri. 

 

Öğrenme 

sorumluluğu 

Okula aidiyet 

duygusu 

(Okula aidiyet duygusu 

1.alt boyut) 

Bağlılık 

(Okula aidiyet duygusu 

2.alt boyut) 

Ret edilmişlik 

     N  238 238 237 236 

x ̄ 4,19 3,73 3,77 2,43 

S.S ,54 ,65 ,72 1,02 

 

Uygulanan ölçeklerin 5’li likert tipi ölçek olduğu göz önüne alınarak Tablo 1 

incelendiğinde, öğrencilerin yüksek öğrenme sorumluluklarına sahip olduğu, okula aidiyet 

duygularının ise orta seviyelerde olduğu söylenebilir. Okula aidiyet duygusunun alt boyutları 

incelendiğinde, öğrencilerin orta seviyede okula bağlı olduğu ve ret edilmişlik duygularının 

düşük olduğu söylenebilir. 

İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi; "ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları cinsiyete, sınıf düzeyine, anne eğitim durumu, baba eğitim 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?" şeklindedir 

Tablo 2. 

Ortaokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları Ve Öğrenmeye Yönelik Sorumluluklarının Cinsiyete 

Göre Anlamlılık Tablosu. 

 
Cinsiyet N x ̄ S.S Sd t P 

Öğrenme sorumluluğu Kadın 169 4,26 ,521 235 3,28 0,01 

Erkek 68 4,01 ,543    

Okula aidiyet duygusu Kadın 169 3,75 ,642 235 0,61 0,53 

Erkek 68 3,69 ,670    

(Okula aidiyet duygusu 

1.alt boyut) Bağlılık 

Kadın 168 3,77 ,724 234 0,13 0,89 

Erkek 68 3,76 ,715    
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(Okula aidiyet duygusu 

2.alt boyut) 

Reddedilmişlik 

Kadın 167 2,39 ,983 233 -0,79 0,42 

Erkek 68 2,51 1,105    

Tablo 2 incelendiğinde; kız öğrencilerin hem öğrenmeye yönelik sorumluluklarının hem 

de okula aidiyet duygularının erkek öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu farklılıkların anlamlı olup olmadığı incelendiğinde; öğrenme sorumluluğunun 

cinsiyete göre anlamlı farklılaştığı (t(235)=3,28; p<0,05); okula aidiyet duygularının ise 

istatistiksel bir anlamlılık ifade etmediği görülmemektedir (t(235)=0,61; p>0,05). 

 

Tablo 3. 

Öğrencilerin Öğrenme Sorumluluklarının Sınıf Düzeylerine Göre Betimsel Sonuçları. 

 Sınıf düzeyi N  x ̄ SS  

Öğrenme sorumluluğu  

5  34  4,40  0,46  

6  60  4,36  0,54  

7  84  4,09  0,51  

8  60  4,03  0,51  

  

Tablo 3’ deki ortalamalar incelendiğinde öğrenme sorumluluğunun, sınıf kademesi 

yükseldikçe düştüğü görülmektedir. Ortalamalardaki bu farklılığın istatistiksel anlamlılığı için 

Tablo 3a incelendiğinde ise; analiz sonuçları, grupların öğrenmeye yönelik sorumlulukları 

arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir (F(3,234)=6,95;p<0,05).   

Tablo 3a. 

Öğrencilerin Öğrenme Sorumluluklarının Sınıf Düzeylerine Göre Farklılıklarını Gösteren ANOVA Tablosu. 

 

Karelerin 

toplamı  
sd  

Karelerin 

ortalaması  
F  p  

Anlamlı fark  

Gruplar arası  5,59  3  1,86  6,95  ,000  5.sınıf-7.sınıf,  

5.sınıf-8.sınıf,  

6.sınıf-7.sınıf,  

6.sınıf-8.sınıf  

Grup içi  62,76   234  ,268    

Toplam  68,35    237  
   

  

 Yani 5. ve 6. sınıftaki öğrencilerin öğrenme sorumlulukları, 7. ve 8. Sınıftaki öğrencilerin 

öğrenme sorumluluklarından daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. 

Öğrencilerin Okula Aidiyet Duygularının Sınıf Düzeylerine Göre Betimsel Sonuçları. 

  N  x ̄ SS  
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Okula aidiyet duygusu  

5  33  3,82  0,42  

6  60  3,66  0,66  

7  84  3,71  0,65  

8  60 3,76  0,72  

(Okula aidiyet duygusu 1.alt boyut) 

Bağlılık  

5  33  3,87  0,46  

6  60  3,76  0,75  

7  84  3,76  0,69  

8  60  3,71  0,82  

(Okula aidiyet duygusu 2.alt boyut) 

Reddedilmişlik  

5  33  2,37  0,95  

6  60  2,64  1  

7  84  2,49  1  

8  60  2,16  0,85  

  

Tablo4 incelendiğinde öğrencilerin okula aidiyet duyguları, sınıf düzeyine göre küçük 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

 

Tablo 4a. 

Öğrencilerin Okula Aidiyet Duygularının Sınıf Düzeylerine Göre Farklılıklarını Gösteren ANOVA Tablosu. 

 

Sınıf düzeyleri arasındaki bu farklılığın anlamlı olup olmadığı incelendiğinde (Tablo 

4a), öğrencilerin okula aidiyet duygularının sınıflara göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

(F(3,234)=0,63; p>0,05), ayrıca okula bağlılıkları (F(3,233)=0,293; p>0,05) ve reddedilmişlik 

duyguları (F(3,232)=2,46; p>0,05) da sınıflara göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Tablo5. 

Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarına Göre Betimsel Sonuçlar. 

 
Karelerin 
toplamı  sd  

Karelerinin 
ortalaması  F  p.  

Okula aidiyet duygusu  Gruplar arası  ,80  3  ,26  ,63  ,59  

Grup içi  99,01  234  ,42    

Toplam  99,81  237     

(Okula aidiyet duygusu 
1.alt boyut) Bağlılık  

Gruplar arası  ,45  3  ,15  ,29  ,83  

Grup içi  121,58  233  ,52    

Toplam  122,04  236     

(Okula aidiyet duygusu 
2.alt boyut) 
Reddedilmişlik  

Gruplar arası  7,50  3  2,50  2,46  ,06  

Grup içi  235,87  232  1,01    

Toplam  243,37  235     
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 Annenin eğitim durumu  N  x ̄ SS  

Öğrenme sorumluluğu  İlkokul  91  4,15  0,50  

Ortaokul  61  4,13  0,54  

Lise  54  4,31  0,50  

Üniversite  15  4,13  0,58  

Okula aidiyet duygusu  İlkokul  91  3,77  0,64  

Ortaokul  61  3,68  0,66  

Lise  54  3,68  0,71  

Üniversite  15  3,64  0,51  

  

Tablo 5’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitimleri en çok 

ilköğretim düzeyinde, en az ise üniversite düzeyinde yer almaktadır. 

Öğrencilerin en yüksek öğrenme sorumluluğuna sahip olanların anne eğitim durumu 

lise olanlar, en düşük öğrenme sorumluluğuna sahip olanların ise anne eğitim durumu ortaokul 

ve lise olanlar olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin okula aidiyet duygusuna bakıldığında en yüksek okula aidiyet duygusuna 

sahip olan öğrencilerin, anne eğitim durumları ilkokul; en düşük okula aidiyet duygusu olanların 

anne eğitim durumlarının ise üniversite olduğu görülmektedir. 

Tablo 5’ de verilen betimsel sonuçların anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını 

anlamadığına ilişkin sonuçlar tablo 5a’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo5a. 

Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorululukları ve okula aidiyet duygularının anne eğitim durumuna göre 

farklılıklarını gösteren ANOVA tablosu. 

 

Karelerin 

toplamı  sd  

Karelerin 

ortalaması  F  p.  

Öğrenme 

sorumluluğu  

Gruplar arası  1,26  4  ,32  1,16  ,32  

Gruplar içi  59,94  221  ,27    

Toplam  61,20  225     
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Okula aidiyet 

duygusu  

Gruplar arası  1,62  4  ,40  ,92  ,45  

Gruplar içi  96,59  221  ,44    

Toplam  98,21  225     

  

Tablo 5a’daki istatistiksel sonuçlar, öğrencilerin annelerinin eğitim durumları ile 

öğrenme sorumlulukları arasındaki farkın istatistiksel anlamlılık ifade etmediğini 

göstermektedir (F(4,221)=1,16; p>0,05). Ayrıca öğrencilerin annelerinin eğitim durumları ile 

okula aidiyet duyguları arasında da anlamlı bir farklılık yoktur (F(4,221)=0,92; p>0,05). 

Tablo6. 

Öğrencinin Baba Eğitim Durumuna Göre Betimsel İstatistikler. 

 Baba eğitim durumu  N  x ̄ Ss  

Öğrenme sorumluluğu  İlkokul  39  4,01  0,59  

Ortaokul  47  4,08  0,50  

Lise  83  4,25  0,50  

Üniversite  52  4,30  0,52  

Okula aidiyet duygusu  İlkokul  39  3,59  0,65  

Ortaokul  47  3,70  0,64  

Lise  83  3,78  0,67  

Üniversite  52  3,73  0,66  

  

Tablo 6’da görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğrencilerin babalarına ilişkin eğitim 

durumları en çok lise düzeyinde en az ise ilkokul düzeyinde yer aldığı görülmektedir. 

Öğrencilerin en yüksek öğrenme sorumluluğuna sahip olanların baba eğitim durumu 

üniversite olanlar, en düşük öğrenme sorumluluğuna sahip olanların ise baba eğitim durumu 

ilkokul olanlar olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin okula aidiyet duygusuna bakıldığında en yüksek okula aidiyet duygusuna 

sahip olan öğrencilerin, baba eğitim durumları lise; en düşük okula aidiyet duygusu olanların 

ise baba eğitim durumlarının ilkokul olduğu görülmektedir. Tablo 6’daki farklılıkların 

anlamlılık değerini inceleyebilmek için, Tablo 6a' da analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo6a. 

Öğrencilerin Öğrenmeye Yönelik Sorululukları Ve Okula Aidiyet Duygularının Baba Eğitim Durumuna 

Göre Farklılıklarını Gösteren ANOVA Tablosu. 

 
Karelerinin 
toplamı  sd  

Karelerinin 
ortalaması  F  p  

Öğrenme 
sorumluluğu  

Gruplar arası  2,54  4  ,64  2,36  ,054  

Grup içi  59,89  222  ,27    

Toplam  62,44  226     

Gruplar arası  2,04  4  ,51  1,17  ,324  
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Okula aidiyet 
duygusu  

Grup içi  96,54  222  ,43    

Toplam  98,59  226     

  

 Tablo6a’daki istatistiksel sonuçlar incelendiğinde ise öğrencilerin babalarının eğitim 

durumları ile öğrenme sorumlulukları arasındaki farklılığın istatistiksel anlamı olmadığı 

görülmüştür (F(4, 222)=2,36; p>0,05). Ayrıca öğrencilerin babalarının eğitim durumları ile 

okula aidiyet duyguları arasında da anlamlı bir farklılık yoktur (F(4, 222)=1,17; p>0,05).   

 

Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 "Araştırmamızın üçüncü alt problemi ortaokul öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ile 

öğrenmeye yönelik sorumlulukları arasındaki ilişki var mıdır?" şeklindedir. 

Tablo7. 

Öğrencilerin okula aidiyet duyguları ile öğrenmeye yönelik sorumlulukları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi. 

 Öğrenme sorumluluğu  Okula aidiyet duygusu  

Öğrenme sorumluluğu  

R  1  ,505  

P   ,000  

N  237  237  

 Tablo 7 incelendiğinde; öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve öğrenme sorumlulukları 

arasındaki ilişkinin orta seviyede, anlamlı ve pozitif yönlü olduğu söylenebilir (r =,505; p<0.05).  

Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 Araştırmanın dördüncü alt problemi, "öğrencilerin okula aidiyetlik duyguları ve sınıf 

düzeyleri, öğrenme sorumluluklarını nasıl yordamaktadır?" şeklindedir. 

 

 

 

Tablo 8. 

Öğrenme Sorumluluğunun Yordanmasına İlişkin Regrasyon Analizi Tablosu. 

 sabit  Standart hata                          β 
 

t  
       
   p  İkili ilişki  Kısmi ilişki  

Sabit  3,60  ,25           14,1  ,000    

Okula aidiyet 
duygusu  

,42  ,04   0,51         9,46  ,000  ,52  ,51  

Sınıf  -,14  ,03  -,27        -5,04  ,000  -,31  -,27  

R=0,58        

F(2, 

235)=57,28  

R2=0,33  

p=0,00  

      

 Yapılan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde öğrencilerin sınıf seviyeleri ve okula 

aidiyet duyguları, öğrenmeye yönelik sorumluluklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir (p<0,05). 

 Öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve sınıf seviyeleri birlikte toplam varyansın %33’ü 

oranında yordamaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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 Araştırmada belirlenen alt problemlere göre yapılan analiz bulgularında, öğrencilerin 

ölçeklerden beş puan üzerinden aldıkları puanlar, öğrenme sorumluluğu 4,19; okula aidiyet 

duygusu 3,73; okul aidiyet duygusunun alt kategorisi olan okula bağlılık 3,77 ve ret edilmişlik 

2,43 puan olarak ortalamaları belirlenmiştir. Okula aidiyet duygusu ve öğrenme sorumluluğu 

ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, öğrencilerin ortalamaları mevcut çalışmadaki 

ortalamalarla da benzerlik göstermektedir. Örneğin; Sarı (2012), 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin 

okula aidiyet duyguları ortalamasını 3,80; 8.sınıfların ortalamasını 3,61 olarak bulmuştur. Alaca 

(2011), 6., 7., ve 8. Sınıf öğrencileri ile yaptığı tez çalışmasında ana dili Türkçe olan öğrencilerin 

okula aidiyet duygularının ortalamasını 3,75 olarak bulmuştur. Kaplancı (2018) ve Yeşil’in 

(2013) çalışmalarında da öğrencilerin sorumluluk seviyeleri ve Allan (2006) öğrenmeye yönelik 

sorumluluk ile ilgili yaptığı araştırma sonuçları ilgili çalışmanın sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. Araştırmada elde edilen ortalamalar değerlendirildiğinde, öğrencilerin yüksek 

öğrenme sorumluluklarına sahip olduğu, okula aidiyet duygularının ise orta seviyelerde olduğu 

söylenebilir.  

 Öğrencilerin okula aidiyet duygusu ve öğrenme sorumlulukları farklı değişkenlere göre 

incelendiğinde; kız öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluk puanlarının, erkek öğrencilerin 

puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Yeşil (2013) ve 

Allan (2006)'nın çalışmalarıyla da paralellik göstermektedir. Bu fark Türk toplumunun kadına 

yüklediği sorumluluğun, erkeğe yüklediği sorumluluktan daha fazla olmasından ve ailelerin bu 

yönde çocuk yetiştirmesinden kaynaklanıyor olabilir (Kayserili ve Gündoğdu, 2010). Sonuç 

olarak kız öğrencilerin öğrenme sorumlulukları daha yüksektir ve erkek öğrencilerin öğrenme 

sorumluluklarını arttırmak için günlük hayatta aldıkları sorumlulukları artırabilir, hayatla iç içe 

olan görevler verilebilir. 

 Sınıf  değişkenine göre öğrenme sorumluluğu incelendiğinde;  5. ve 6. Sınıftaki 

öğrencilerin öğrenme sorumluluklarının 7. ve 8. sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak 

farklılaştığı görülmektedir. Sezer ve Çoban (2016)'nın ortaokul öğrencileriyle yaptığı 

çalışmanın sonuçları çalışmamızı desteklemektedir. Yani 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin öğrenme 

sorumlulukları daha düşüktür diyebiliriz. Bu durumun sebebi 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin 

ergenlik döneminde olmasına bağlanabilir ve öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun, dikkat 

çekici eğitim ortamları hazırlanabilir.. 

 Öğrenmeye yönelik sorumluluk duygusu ile öğrencilerin anne-baba eğitim seviyeleri 

arasındaki farklılaşma incelendiğinde, anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç, 

literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında Şahan (2011)’nın araştırmasıyla paralellik 

gösterirken; Özen (2009)’in araştırması ile uyuşmamaktadır. Sonuç olarak, anne baba eğitim 

seviyesinin öğrenme sorumluluğu üzerinde her zaman önemli bir etken olmadığını 

söyleyebiliriz. Fakat bu durum beklenmeyen bir sonuçtur ve nitel bir çalışma ile ayrıntılı ele 

alınabilir. Ayrıca bu konuda aileleri biliçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Öğrencilerin okula aidiyet duygularının ise cinsiyete göre ya da sınıfa göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği, görülmüştür. Okula aidiyet duygusu ile ilgili benzer çalışmalara 

bakıldığında, çalışmaların paralellik gösterdiği, öğrencilerin okula aidiyet duygusunun cinsiyete 

göre ya da sınıfa göre değişmediği  görülmektedir (Gülden, 2013; Özkök, 2013; Sarı, 2013; Sarı 

ve Özkök, 2016). Bu durumda öğrenciler için okula ait olma duygusunun kız ve erkek öğrenciler 

için her dönemde ne kadar önemli olduğunu söylenebilir. Bu sonuca yönelik öğrencilerin 

kendilerini okula ait hissedeceği ortamlar hazırlanabilir. 

 Çalışmada öğrencilerin okula aidiyet duygusunun anne-baba eğitim seviyelerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, öğrencilerin okula aidiyet duyguları ile anne-baba 

eğitim seviyeleri arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Bu konuda analizimizin 

sonucu Alaca’nın (2011) araştırması ile paralellik göstermemektedir. Çünkü Alaca (2011) 
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çalışmasında anne-baba eğitim seviyelerinin arttıkça öğrencilerin okula aitlik duygularının 

arttığını belirtmiştir. Öğrencilerin anne-baba eğitim seviyelerinin, öğrencilerin öğrenme 

sorumluluğu açısından incelendiğinde de anlamlı farklılaşma olmama durumu, çalışma yapılan 

okulun kültürü ile alakalı olabilir. Sonuç olarak, anne baba eğitim seviyesinin okula aidiyet 

duygusu üzerinde her zaman önemli bir etken olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu durum 

beklenmeyen bir sonuçtur ve nitel bir çalışma ile ayrıntılı ele alınabilir. Ayrıca bu konuda 

aileleri biliçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Öğrencilerin okula aidiyet duyguları ve öğrenmeye yönelik sorumlulukları arasındaki ilişki 

incelendiğinde, pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin okula aidiyet 

duyguları ve sınıf seviyelerinin öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarını yordadığı 

tespit edilmiştir ve bu iki veri birbirini desteklemektedir. Sonuç olarak öğrencilerin okula aidiyet 

duyguları arttırılabilirse öğrenmeye yönelik sorumluluklarının da artacağı söylenebilir ya da 

öğrenme sorumluluğu yüksek öğrencilerin okula aidiyet duygularının daha yüksek olması 

beklenen bir durumdur. 

 Araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında, öğrencilerin öğrenme sorumluluklarının 

arttırılması için, okula aidiyet duygularının arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada da okula 

aidiyet duygusunun önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin kendilerini okula ait 

hissetmeleri için daha uygun okul ortamları ve etkinlikler hazırlanabilir. Tüm öğrencilerin okulu 

sevmelerini ve bunu kazandırırken sorumluluklarını fark edip, bu sorumluluklarını yerine 

getirmenin bir ihtiyaç olduğunu düşünmelerini ve uygulamalarını gerektirecek çalışmalara yer 

verilmelidir.     
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Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının 

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Ömer Saylar133, Elif YAVUZ134 

 

Öz 

Çevre eğitimi dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için 

vazgeçilmez olan bir araçtır. Çevre eğitimi verilirken de bireylerin çevresel tutumlarının 

belirlenmesi ve hangi değişkenlere bağlı olduğu oldukça önemlidir. Bu çalışma ise Ankara iline 

bağlı Etimesgut ilçesindeki bir okulda öğrenim gören öğrencilerin çevresel tutumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulama 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıfta 

öğrenim gören 26 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan alan araştırmasında tarama modeli 

kullanılmış ve 2 bölümden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Bu ölçeğin ilk kısmı kişisel bilgiler 

kısmı iken ikinci kısım çevresel tutum ölçeğidir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara teyit 

ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır. Sonuç 

olarak, öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan besleme ve çevre ile 

ilgili faaliyetlere katılma gibi +fark incelenememiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Tutum, Çevre Bilgisi 

  

Abstract 

Environmental education is an indispensable tool for eliminating the problems that may 

end the world. While environmental education is given, it is very important to determine the 

environmental attitudes of individuals and to which variables they depend. The aim of this study 

was to investigate the environmental attitudes of students attending a school in Etimesgut district 

of Ankara. The application was applied to 26 students in 5th grade in 2018-2019 academic year. 

In the field research, a screening model was used and a scale consisting of 2 parts was applied. 

The first part of this scale is the personal information part and the second part is the 

environmental attitude scale. The data obtained were evaluated and the frequency and 

percentage values were calculated by grouping the data according to the frequency of the 

answers. The data and comments obtained in the study were confirmed to the participants and 

the internal validity was increased by applying the expert examination. However, due to the low 

number of participants, the difference between the students' achievement in science courses and 

their parental education levels and environmental attitudes could not be examined. 
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Giriş 

Canlıların içinde bulunduğu ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü ortam yaşadığı çevredir. 

İnsanoğlu var oldukça yaşanabilir bir çevreye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle 

çevrenin önemsenmesi ve gereken özenin gösterilmesi bir insanlık görevidir. Yaşanabilir ve 

sürdürülebilir bir çevrenin oluşması, içinde yaşayan bireylerin bu konuda bilinçli ve duyarlı 

olmasına bağlıdır. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ancak toplumun bilinçlenmesiyle 

gerçekleşir. Küçük yaşlardan itibaren verilen iyi bir çevre eğitimi bu bilincin oluşmasında çok 

önemli katkı sağlayacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalar bu gerçekleri en iyi şekilde ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda insandaki çevre bilincinin algılanması, çevre sorunlarının tespit 

edilmesi ve sorunları ortadan kaldıracak önlemler de kişiye bu eğitimle kazandırılabilir. Çevre 

için eğitim; bir bütün olarak, çevreye ve onunla ilgili problemlere karşı duyarlı ve ilgili, bireysel 

ve toplumsal olarak, günümüz problemlerinin çözümüne ve gelecektekilerin önlenmesine 

yönelik çalışmaları yapabilecek bilgi, tutum, davranış, güdü ve becerilere sahip bir dünya 

toplumu yaratma süreci olarak tanımlanabilir ( Atasoy & Ertürk, 2008). Çevre eğitimi, ailede 

başlayan ve okulda süren bir eğitimdir. Eğer aile içerisinde bu konuda yeterli eğitim 

verilememişse, okuldaki eğitim daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle, toplumsal olarak okul 

sistemi içinde çevreyle ilgili verilen eğitimin; içeriğinin, kapsamının, niteliğinin önemli olduğu 

ifade edilmiştir (Akınoğlu & Sarı, 2009). 

 Çevre eğitiminin, artan çevre problemlerinin kontrol altına alınmasında ve çevreye karşı 

duyarlı vatandaşlar yetiştirilmesinde önemi oldukça fazladır (Ertürk, 2017). Özellikle 

çocukların çevreyi daha iyi tanımasını sağlayacak, eğitim gezileri gibi etkinlikler, çevreye 

yönelik olumlu tutum kazandırmada çok etkili olmaktadır (Ertürk, 2017). Çocuklarımızda 

çevreyi korumalarına yardım edecek zengin bir çevresel duygu ve düşünce oluşturmak, doğal 

kaynakları korumaya yönelik kanunlar yapmaktan çok daha fazla olumlu etkilere sahiptir 

(Öztürk ve diğerleri, 1998: 99). 

 Yetişen yeni nesillerin çevre konusunda ki tutum ve davranışları çevre bilincinin 

oluşmasında çok önemlidir. Bu nedenle 5. Sınıftaki öğrencilerin çevre bilinçlerinin ne düzeyde 

olduğunu belirlemek amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır. Alınabilecek tedbirler ve 

uygulanabilecek programlar bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir. 

 

Yöntem 

Yaptığımız bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli var olan bir 

durumu olduğu haliyle betimlemeye çalışır. Araştırmaya konu olan olayın, nesnenin ya da 

bireyin, bulunduğu koşullar içerisinde olduğu gibi tanımlanmasına çalışılır. Tarama modelinde 

olayı, nesneyi ve kişileri herhangi bir şekilde etkileme ve değiştirme çabası gösterilmez, 

bilinmek istenen şeyler gözlenip belirlenir. Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara teyit 

ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır.  

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili, Etimesgut ilçesinde bulunan bir özel 

ortaokuldaki beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 26 öğrenci yapılan çalışmaya 

katılmıştır. Katılımcıların özelliklerine bakıldığında 26 öğrencinin 15’i kız, 11’i erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Evcil hayvan besleyen 17 öğrenci iken, beslemeyen 9 öğrenci 

vardır. Çevre faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 14 iken katılmayan öğrenci sayısı 12’dir. Fen 

bilimleri ders notu 85 puan ve üzeri olan öğrenci sayısı ise 25 yani katılımcıların tamamıdır. 

Yine aynı şekilde anne ve baba eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrenci sayısı 25’tir. 
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Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerinin çevresel tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla beşinci 

sınıfta öğrenim gören 26 öğrenciye çevresel tutum ölçeği uygulanmıştır. Alanla ilgili literatür 

taranmış ve çevresel tutum ile ilgili hazırlanmış ölçme araçları incelenmiştir.  

İncelenen bu ölçme araçlarındaki maddeler uzmanlarınca inceletilmiş olup hiçbir madde 

aynen alınmamış, belirlenen ilgili çevre kazanımları ile uyumlu olanlar, araştırmacı tarafından 

kazanıma uygun hale getirilmiştir. Kazanımdaki maddeler ile ve ölçme aracındaki maddelerin 

birbiri ile uyumlu olup olmadığı, maddelerin ilgili kazanımı içerip içermediğini sorgulamak için 

alanında uzman 3 öğretim üyesi ve derslerini bu kazanıma göre işleyen 5 fen bilimleri 

öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri neticesinde gerekli 

düzenlemeler yapılarak geliştirilen ölçme aracı pilot uygulama için hazır hale getirilmiştir. 

Ölçek yirmi beş adet likert tipi soru içermektedir. Çevre tutum ölçeğinde yer alan 25 sorunun 

dağılımı ise şu şekildedir; 5 soru hayvanlar ve bitkiler, 5 soru ekolojik sorunlar ve çevre kirliliği, 

5 soru tüketim ve tutumluluk, 5 soru insan - çevre ilişkileri ve çevre duyarlılığı ve 5 soru da 

enerji kaynakları ve enerji kullanımı konularını kapsamaktadır.  

 

Bulgular 

Tablo 1. 
Cinsiyete bağlı çevresel tutum anketi sonuçları. 

KIZ ERKEK 

K.Ö1   :93 E.Ö1   :81 

K.Ö2   :99 E.Ö2   :81 

K.Ö3   :100 E.Ö3   :89 

K.Ö4   :100 E.Ö4   :97 

K.Ö5   :105 E.Ö5   :102 

K.Ö6   :107 E.Ö6   :103 

K.Ö7   :108 E.Ö7   :105 

K.Ö8   :110 E.Ö8   :109 

K.Ö9   :111 E.Ö9   :116 

K.Ö10 :112 E.Ö10 :119 

K.Ö11 :112 E.Ö11 :124 

K.Ö12 :115  

K.Ö13 :116  

K.Ö14 :117  

K.Ö15 :118  

  

ORTALAMA:108,2 ORTALAMA : 102,3 

 

Araştırmanın sonucunda, kız öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının 

(108,2), erkek öğrencilerin puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli 

bir değişken olduğunu göstermektedir. 
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 Yapılan çalışmalar, cinsiyetin çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre 

çevresel sorunlara daha çok ilgi gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip 

olduklarını ortaya koymakta ve araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Araştırmanın katılımcı sayısının az olmasından kaynaklı olarak öğrencilerin tamamının ailesinin 

üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Bundan dolayı ailenin eğitim düzeyi ve öğrencilerin çevresel tutumu hakkında yorum 

yapılamamıştır. Yine aynı şekilde öğrencilerin tamamının fen bilimleri ders başarısı 85 puan ve 

üzeri olduğu için çevresel tutumları ile ders başarısı hakkında yorul yapılamamıştır. Katılımcı 

sayısının az olmasının dezavantajı burada görülmektedir. 

 
Tablo 2. 

Evcil hayvan besleyen ve beslemeyenler çevresel tutum puanları. 

Evcil Hayvan Besleyenler Evcil Hayvan Beslemeyenler  

Ö1   :81 Ö1 :81 

Ö2   :89 Ö2 :93 

Ö3   :97 Ö3 :100 

Ö4   :99 Ö4 :102 

Ö5   :100 Ö5 :103 

Ö6   :105 Ö6 :105 

Ö7   :107 Ö7 :108 

Ö8   :109 Ö8 :115 

Ö9   :110 Ö9 :124 

Ö10 :111  

Ö11 :112  

Ö12 :112  

Ö13 :116  

Ö14 :116  

Ö15 :117  

Ö16 :118  

Ö17 :119  

Ortalama :106.9 Ortalama:103.2 

 

Tablo 2. de görüldüğü gibi, öğrencilerin anketin ilk bölümünde verdiği sonuçlara da 

bakarak evinde hayvan besleyen öğrencilerin beslemeyenlere göre anket puanı daha yüksek 

çıkmıştır. Yani çevreye karşı tutumunun daha olumlu olduğu düşünülmüştür. Evde hayvan 

beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk psikolojisine olan faydasının önemi bu 

çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek empati kurmayı, dışarıda ki canlıların 

yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark 

edilmesine katkı sağlamıştır.   
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Tablo 3. 
Çevre faaliyetlerine katılan ve katılmayanların çevresel tutum puanları. 

Çevre Faaliyetlerine Katılanlar Çevre Faaliyetlerine Katılmayanlar 

Ö1   :81 Ö1   :81 

Ö2   :100 Ö2   :89 

Ö3   :100 Ö3   :93 

Ö4   :103 Ö4   :97 

Ö5   :105 Ö5   :99 

Ö6   :108 Ö6   :102 

Ö7   :109 Ö7   :105 

Ö8   :112 Ö8   :107 

Ö9   :112 Ö9   :110  

Ö10 :115 Ö10 :111 

Ö11 :116 Ö11 :116 

Ö12 :117 Ö12 :118 

Ö13 :119  

Ö14 :124  

Ortalama:  108,6 Ortalama:  102,3 

  

Tablo 3. de görüldüğü gibi çevre faaliyetlerine katılan, doğal alanlarda daha sık bulunan ve 

doğayla daha çok iç içe olan öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının 

(108,6), çevre faaliyetlerine katılmayanlara(102,3)  göre  daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları 

da etkili olmaktadır. Buna göre okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde 

öğrencilerin daha çok doğal alanlarda bulunmalarını ve daha sık çevresel aktivitelere 

katılımlarını sağlayacak bir çevre eğitiminin verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür (Şimşekli, 

2004). 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları en düşük puan 81, en 

yüksek puan 124’tür. Alınan puanların aritmetik ortalaması 105,7’dır. Bu değer göz önünde 

bulundurulduğunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının oldukça yüksek 

olduğu söylenebilir.  

Bu sonuçlara bakarak, ortaokul öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutuma sahip olmaları 

çevre sorunlarının önlenmesi ve yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturulmasında büyük önem 

taşımaktadır. 

Çevresel sorumluluk sahibi nesiller yetişebilmesi için öncelikle öğrencilerin çevresel bilgi, 

bilinç ve tutum düzeylerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi gerekir. Bunlara yönelik geliştirici 

faaliyetler ve çalışmalar bu alandaki değişkenler dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Bu 

değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin çevreye karşı tutumları değişebilmektedir. Bu çalışmada 

da öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan besleme ve doğa ile ilgili 

faaliyetlere katılma gibi değişkenlerin belirleyici etkenler olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada kız öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının (108,2), 

erkek öğrencilerin puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli 

bir değişken olduğunu göstermektedir. Literatür incelediğinde yapılan çalışmalar, cinsiyetin 

çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre çevresel sorunlara daha çok ilgi 

gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya koymakta ve 

araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Çevre faaliyetlerine katılan öğrencilerin, doğal alanlarda daha sık bulunan ve doğayla daha 

çok iç içe olan öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının(108,6) çevre 

faaliyetlerine katılmayanlara(102,3)  göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları 

da etkili olduğu açıkça görülmektedir. 

Araz (2018), yaptığı çalışmasında öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet, 

babalarının eğitim düzeyi ve toplam gelir açısından anlamlı bir fark gösterirken; annelerinin 

eğitim düzeyi, seçmeli çevre dersi alma ve herhangi bir çevreci grubun çalışmalarında aktif 

olarak katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği kararına varmıştır. Bu durum 

yapılan çalışma da cinsiyetin ve çevresel faaliyetlere katılmanın önemini destekler niteliktedir. 

Evinde hayvan besleyen öğrencilerin beslemeyenlere göre ölçek puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bur durum evcil hayvan beslemenin çevreye karşı tutumu etkilediği 

şeklinde yorumlanabilir. Evde hayvan beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk 

psikolojisine olan faydasının önemi bu çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek 

empati kurmayı, dışarıda ki canlıların yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, 

paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark edilmesine katkı sağlamıştır.   

Bu sonuca dayalı olarak, çevre bilincini kazandırmak için sadece öğrencilere değil anne 

babalara, öğretmenlere ve yöneticilere çevre eğitimi verilmelidir. 

 Okullarda doğa gezilerine önem verilmeli, daha sık çevre ile ilgili faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

 Çevre eğitiminde, erkek öğrencilerin çevresel tutumlarını olumlu yönde değiştirecek 

uygulamalara önem verilmelidir. 

 Bu tür bir çalışma daha büyük bir örneklemde yapılarak literatüre katkı sağlanabilir.  

 Ayrıca özel okul ve devlet okul arasında çevreye karşı tutum açısından bir fark oluşturup 

oluşturmadığı incelenebilir. 
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Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının 

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Ömer Saylar135, Elif YAVUZ136 
 
 

 

Öz 

Çevre eğitimi dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için 

vazgeçilmez olan bir araçtır. Çevre eğitimi verilirken de bireylerin çevresel tutumlarının 

belirlenmesi ve hangi değişkenlere bağlı olduğu oldukça önemlidir. Bu çalışma ise Ankara iline 

bağlı Etimesgut ilçesindeki bir okulda öğrenim gören öğrencilerin çevresel tutumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulama 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıfta 

öğrenim gören 26 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan alan araştırmasında tarama modeli 

kullanılmış ve 2 bölümden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Bu ölçeğin ilk kısmı kişisel bilgiler 

kısmı iken ikinci kısım çevresel tutum ölçeğidir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara teyit 

ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır. Sonuç 

olarak, öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan besleme ve çevre ile 

ilgili faaliyetlere katılma gibi +fark incelenememiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Tutum, Çevre Bilgisi 

  

Abstract 

Environmental education is an indispensable tool for eliminating the problems that may 

end the world. While environmental education is given, it is very important to determine the 

environmental attitudes of individuals and to which variables they depend. The aim of this study 

was to investigate the environmental attitudes of students attending a school in Etimesgut district 

of Ankara. The application was applied to 26 students in 5th grade in 2018-2019 academic year. 

In the field research, a screening model was used and a scale consisting of 2 parts was applied. 

The first part of this scale is the personal information part and the second part is the 

environmental attitude scale. The data obtained were evaluated and the frequency and 

percentage values were calculated by grouping the data according to the frequency of the 

answers. The data and comments obtained in the study were confirmed to the participants and 

the internal validity was increased by applying the expert examination. However, due to the low 

number of participants, the difference between the students' achievement in science courses and 

their parental education levels and environmental attitudes could not be examined. 
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Giriş 

Canlıların içinde bulunduğu ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü ortam yaşadığı çevredir. 

İnsanoğlu var oldukça yaşanabilir bir çevreye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle 

çevrenin önemsenmesi ve gereken özenin gösterilmesi bir insanlık görevidir. Yaşanabilir ve 

sürdürülebilir bir çevrenin oluşması, içinde yaşayan bireylerin bu konuda bilinçli ve duyarlı 

olmasına bağlıdır. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ancak toplumun bilinçlenmesiyle 

gerçekleşir. Küçük yaşlardan itibaren verilen iyi bir çevre eğitimi bu bilincin oluşmasında çok 

önemli katkı sağlayacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalar bu gerçekleri en iyi şekilde ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda insandaki çevre bilincinin algılanması, çevre sorunlarının tespit 

edilmesi ve sorunları ortadan kaldıracak önlemler de kişiye bu eğitimle kazandırılabilir. Çevre 

için eğitim; bir bütün olarak, çevreye ve onunla ilgili problemlere karşı duyarlı ve ilgili, bireysel 

ve toplumsal olarak, günümüz problemlerinin çözümüne ve gelecektekilerin önlenmesine 

yönelik çalışmaları yapabilecek bilgi, tutum, davranış, güdü ve becerilere sahip bir dünya 

toplumu yaratma süreci olarak tanımlanabilir ( Atasoy & Ertürk, 2008). Çevre eğitimi, ailede 

başlayan ve okulda süren bir eğitimdir. Eğer aile içerisinde bu konuda yeterli eğitim 

verilememişse, okuldaki eğitim daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle, toplumsal olarak okul 

sistemi içinde çevreyle ilgili verilen eğitimin; içeriğinin, kapsamının, niteliğinin önemli olduğu 

ifade edilmiştir (Akınoğlu & Sarı, 2009). 

 Çevre eğitiminin, artan çevre problemlerinin kontrol altına alınmasında ve çevreye karşı 

duyarlı vatandaşlar yetiştirilmesinde önemi oldukça fazladır (Ertürk, 2017). Özellikle 

çocukların çevreyi daha iyi tanımasını sağlayacak, eğitim gezileri gibi etkinlikler, çevreye 

yönelik olumlu tutum kazandırmada çok etkili olmaktadır (Ertürk, 2017). Çocuklarımızda 

çevreyi korumalarına yardım edecek zengin bir çevresel duygu ve düşünce oluşturmak, doğal 

kaynakları korumaya yönelik kanunlar yapmaktan çok daha fazla olumlu etkilere sahiptir 

(Öztürk ve diğerleri, 1998: 99). 

 Yetişen yeni nesillerin çevre konusunda ki tutum ve davranışları çevre bilincinin 

oluşmasında çok önemlidir. Bu nedenle 5. Sınıftaki öğrencilerin çevre bilinçlerinin ne düzeyde 

olduğunu belirlemek amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır. Alınabilecek tedbirler ve 

uygulanabilecek programlar bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir. 

 

Yöntem 

Yaptığımız bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli var olan bir 

durumu olduğu haliyle betimlemeye çalışır. Araştırmaya konu olan olayın, nesnenin ya da 

bireyin, bulunduğu koşullar içerisinde olduğu gibi tanımlanmasına çalışılır. Tarama modelinde 

olayı, nesneyi ve kişileri herhangi bir şekilde etkileme ve değiştirme çabası gösterilmez, 

bilinmek istenen şeyler gözlenip belirlenir. Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara teyit 

ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır.  

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili, Etimesgut ilçesinde bulunan bir özel 

ortaokuldaki beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 26 öğrenci yapılan çalışmaya 

katılmıştır. Katılımcıların özelliklerine bakıldığında 26 öğrencinin 15’i kız, 11’i erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Evcil hayvan besleyen 17 öğrenci iken, beslemeyen 9 öğrenci 

vardır. Çevre faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 14 iken katılmayan öğrenci sayısı 12’dir. Fen 
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bilimleri ders notu 85 puan ve üzeri olan öğrenci sayısı ise 25 yani katılımcıların tamamıdır. 

Yine aynı şekilde anne ve baba eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrenci sayısı 25’tir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerinin çevresel tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla beşinci 

sınıfta öğrenim gören 26 öğrenciye çevresel tutum ölçeği uygulanmıştır. Alanla ilgili literatür 

taranmış ve çevresel tutum ile ilgili hazırlanmış ölçme araçları incelenmiştir.  

İncelenen bu ölçme araçlarındaki maddeler uzmanlarınca inceletilmiş olup hiçbir madde 

aynen alınmamış, belirlenen ilgili çevre kazanımları ile uyumlu olanlar, araştırmacı tarafından 

kazanıma uygun hale getirilmiştir. Kazanımdaki maddeler ile ve ölçme aracındaki maddelerin 

birbiri ile uyumlu olup olmadığı, maddelerin ilgili kazanımı içerip içermediğini sorgulamak için 

alanında uzman 3 öğretim üyesi ve derslerini bu kazanıma göre işleyen 5 fen bilimleri 

öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri neticesinde gerekli 

düzenlemeler yapılarak geliştirilen ölçme aracı pilot uygulama için hazır hale getirilmiştir. 

Ölçek yirmi beş adet likert tipi soru içermektedir. Çevre tutum ölçeğinde yer alan 25 sorunun 

dağılımı ise şu şekildedir; 5 soru hayvanlar ve bitkiler, 5 soru ekolojik sorunlar ve çevre kirliliği, 

5 soru tüketim ve tutumluluk, 5 soru insan - çevre ilişkileri ve çevre duyarlılığı ve 5 soru da 

enerji kaynakları ve enerji kullanımı konularını kapsamaktadır.  

 

Bulgular 

Tablo 1. 
Cinsiyete bağlı çevresel tutum anketi sonuçları. 

KIZ ERKEK 

K.Ö1   :93 E.Ö1   :81 

K.Ö2   :99 E.Ö2   :81 

K.Ö3   :100 E.Ö3   :89 

K.Ö4   :100 E.Ö4   :97 

K.Ö5   :105 E.Ö5   :102 

K.Ö6   :107 E.Ö6   :103 

K.Ö7   :108 E.Ö7   :105 

K.Ö8   :110 E.Ö8   :109 

K.Ö9   :111 E.Ö9   :116 

K.Ö10 :112 E.Ö10 :119 

K.Ö11 :112 E.Ö11 :124 

K.Ö12 :115  

K.Ö13 :116  

K.Ö14 :117  

K.Ö15 :118  

  

ORTALAMA:108,2 ORTALAMA : 102,3 
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Araştırmanın sonucunda, kız öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının 

(108,2), erkek öğrencilerin puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli 

bir değişken olduğunu göstermektedir. 

 Yapılan çalışmalar, cinsiyetin çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre 

çevresel sorunlara daha çok ilgi gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip 

olduklarını ortaya koymakta ve araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Araştırmanın katılımcı sayısının az olmasından kaynaklı olarak öğrencilerin tamamının ailesinin 

üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Bundan dolayı ailenin eğitim düzeyi ve öğrencilerin çevresel tutumu hakkında yorum 

yapılamamıştır. Yine aynı şekilde öğrencilerin tamamının fen bilimleri ders başarısı 85 puan ve 

üzeri olduğu için çevresel tutumları ile ders başarısı hakkında yorul yapılamamıştır. Katılımcı 

sayısının az olmasının dezavantajı burada görülmektedir. 

 
Tablo 2. 

Evcil hayvan besleyen ve beslemeyenler çevresel tutum puanları. 

Evcil Hayvan Besleyenler Evcil Hayvan Beslemeyenler  

Ö1   :81 Ö1 :81 

Ö2   :89 Ö2 :93 

Ö3   :97 Ö3 :100 

Ö4   :99 Ö4 :102 

Ö5   :100 Ö5 :103 

Ö6   :105 Ö6 :105 

Ö7   :107 Ö7 :108 

Ö8   :109 Ö8 :115 

Ö9   :110 Ö9 :124 

Ö10 :111  

Ö11 :112  

Ö12 :112  

Ö13 :116  

Ö14 :116  

Ö15 :117  

Ö16 :118  

Ö17 :119  

Ortalama :106.9 Ortalama:103.2 

 

Tablo 2. de görüldüğü gibi, öğrencilerin anketin ilk bölümünde verdiği sonuçlara da 

bakarak evinde hayvan besleyen öğrencilerin beslemeyenlere göre anket puanı daha yüksek 

çıkmıştır. Yani çevreye karşı tutumunun daha olumlu olduğu düşünülmüştür. Evde hayvan 

beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk psikolojisine olan faydasının önemi bu 

çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek empati kurmayı, dışarıda ki canlıların 
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yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark 

edilmesine katkı sağlamıştır.   

 
 
 
 
 

Tablo 3. 
Çevre faaliyetlerine katılan ve katılmayanların çevresel tutum puanları. 

Çevre Faaliyetlerine Katılanlar Çevre Faaliyetlerine Katılmayanlar 

Ö1   :81 Ö1   :81 

Ö2   :100 Ö2   :89 

Ö3   :100 Ö3   :93 

Ö4   :103 Ö4   :97 

Ö5   :105 Ö5   :99 

Ö6   :108 Ö6   :102 

Ö7   :109 Ö7   :105 

Ö8   :112 Ö8   :107 

Ö9   :112 Ö9   :110  

Ö10 :115 Ö10 :111 

Ö11 :116 Ö11 :116 

Ö12 :117 Ö12 :118 

Ö13 :119  

Ö14 :124  

Ortalama:  108,6 Ortalama:  102,3 

  

Tablo 3. de görüldüğü gibi çevre faaliyetlerine katılan, doğal alanlarda daha sık bulunan ve 

doğayla daha çok iç içe olan öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının 

(108,6), çevre faaliyetlerine katılmayanlara(102,3)  göre  daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları 

da etkili olmaktadır. Buna göre okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde 

öğrencilerin daha çok doğal alanlarda bulunmalarını ve daha sık çevresel aktivitelere 

katılımlarını sağlayacak bir çevre eğitiminin verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür (Şimşekli, 

2004). 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları en düşük puan 81, en 

yüksek puan 124’tür. Alınan puanların aritmetik ortalaması 105,7’dır. Bu değer göz önünde 

bulundurulduğunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının oldukça yüksek 

olduğu söylenebilir.  

Bu sonuçlara bakarak, ortaokul öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutuma sahip olmaları 

çevre sorunlarının önlenmesi ve yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturulmasında büyük önem 

taşımaktadır. 

Çevresel sorumluluk sahibi nesiller yetişebilmesi için öncelikle öğrencilerin çevresel bilgi, 

bilinç ve tutum düzeylerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi gerekir. Bunlara yönelik geliştirici 

faaliyetler ve çalışmalar bu alandaki değişkenler dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Bu 

değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin çevreye karşı tutumları değişebilmektedir. Bu çalışmada 

da öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan besleme ve doğa ile ilgili 

faaliyetlere katılma gibi değişkenlerin belirleyici etkenler olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada kız öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının (108,2), 

erkek öğrencilerin puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli 

bir değişken olduğunu göstermektedir. Literatür incelediğinde yapılan çalışmalar, cinsiyetin 

çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre çevresel sorunlara daha çok ilgi 

gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya koymakta ve 

araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Çevre faaliyetlerine katılan öğrencilerin, doğal alanlarda daha sık bulunan ve doğayla daha 

çok iç içe olan öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının(108,6) çevre 

faaliyetlerine katılmayanlara(102,3)  göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları 

da etkili olduğu açıkça görülmektedir. 

Araz (2018), yaptığı çalışmasında öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet, 

babalarının eğitim düzeyi ve toplam gelir açısından anlamlı bir fark gösterirken; annelerinin 

eğitim düzeyi, seçmeli çevre dersi alma ve herhangi bir çevreci grubun çalışmalarında aktif 

olarak katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği kararına varmıştır. Bu durum 

yapılan çalışma da cinsiyetin ve çevresel faaliyetlere katılmanın önemini destekler niteliktedir. 

Evinde hayvan besleyen öğrencilerin beslemeyenlere göre ölçek puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bur durum evcil hayvan beslemenin çevreye karşı tutumu etkilediği 

şeklinde yorumlanabilir. Evde hayvan beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk 

psikolojisine olan faydasının önemi bu çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek 

empati kurmayı, dışarıda ki canlıların yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, 

paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark edilmesine katkı sağlamıştır.   

Bu sonuca dayalı olarak, çevre bilincini kazandırmak için sadece öğrencilere değil anne 

babalara, öğretmenlere ve yöneticilere çevre eğitimi verilmelidir. 

 Okullarda doğa gezilerine önem verilmeli, daha sık çevre ile ilgili faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

 Çevre eğitiminde, erkek öğrencilerin çevresel tutumlarını olumlu yönde değiştirecek 

uygulamalara önem verilmelidir. 
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 Bu tür bir çalışma daha büyük bir örneklemde yapılarak literatüre katkı sağlanabilir.  

 Ayrıca özel okul ve devlet okul arasında çevreye karşı tutum açısından bir fark oluşturup 

oluşturmadığı incelenebilir. 
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Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci 

Sinan Erten137, Bilge Gök138, Fatıma Büşra Cengiz139 

 

 

ÖZET 

 Bireylerin çevre bilgisine sahip olup, çevreye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi ve 

istendik davranışlara dönüştürülebilmesi için çevre eğitimin etkisinin büyük olduğu 

vurgulanmaktadır.  Bu durum göz önünde bulundurularak; Bu çalışmada çeşitli bölümlerde 

okuyan lisans öğrencilerinin çevre konusundaki bilgilerine, çevreyi korunmaya yönelik 

tutumlarına ve çevre dostu davranışlarına etki eden değişkenler araştırılmıştır. Araştırma 

grubundaki farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde özellikle çevre eğitimi dersi almamış 

öğrenciler çoğunluktadır. Araştırma grubunda olan öğrencilerin sayısı yaklaşık 600 

civarındadır. 

Çalışmada var olan durum betimlemek amaçlanmıştır. Çalışma nicel bir araştırma olup, 

tarama araştırmasıdır. Veriler bilgi, tutum ve davranış boyutlarının olduğu “çevre bilinci” anketi 

ile toplanmıştır. Ankette 20 tutum, 20 davranış ve 20 çevre bilgisine ait olmak üzere 60 soru 

vardır. Anketteki önermeler olumludan olumsuza doğru 5’li lileri ölçeklidir. Veriler SPSS 22.0 

programı ile analiz edilmiştir.  

Araştırmanın sonucuna göre, öğrencilerin bilgi, tutum ve davranış puanları ayrı ayrı 

hesaplanmış, üniversite öğrencilerinin çevre konusundaki bilgi ve tutumlarının pozitif olduğu 

bulunmuştur. Fakat bilgi ve tutumların çevre dostu davranışları üzerine etkisi düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin çevre bilgisi, tutumları ve çevre dostu davranış 

göstermeleri üzerinde cinsiyet faktörünün etkisinin düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 

çevre eğitimi dersi almalarına göre karşılaştırıldığında çevre eğitimi dersi öğrencilerin çevre 

bilgileri, olumlu tutum geliştirmelerine ve çevre dostu davranış göstermelerinde istatiksel olarak 

anlamlı etkisinin olduğu bulunmuştur.  

Tüm bu sonuçlara dayanılarak çevre dostu birey oluşturmak için çevre eğitimi 

derslerinin nasıl tasarlanması gerektiğini literatürdeki bulgular göz önünde bulundurularak 

çeşitli çözüm yolları sunulmuş ve gerekli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, çevre bilinci, çevre tutumu, çevre dostu davranış 

Environmental Awareness Of University Students 

Abstrac 

It is emphasized that environmental education has a great impact so that individuals 

have environmental knowledge and can develop positive attitudes towards the environment and 

transform them into desired behaviors.  With this in mind; In this study, variables affecting the 

environmental knowledge of undergraduate students studying in various departments, their 

attitudes towards environmental protection and their environmentally friendly behavior were 
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investigated. In various departments of different universities in the research group, especially 

students who have not taken environmental education courses are the majority. The number of 

students in the research group is about 600. 

The study aimed to describe the existing situation. The study is quantitative research 

and is a screening study. The data were collected by a "environmental awareness" questionnaire 

with information, attitudes and behavioral dimensions. The survey contained 60 questions, 

including 20 attitudes, 20 behaviors and 20 environmental information. The propositions in the 

survey are scaled from positive to negative. The data were analyzed with the SPSS 22.0 

program. 

According to the results of the study, the students' knowledge, attitudes and behavior 

scores were calculated separately and the knowledge and attitudes of university students on the 

environment were found to be positive. However, it has been found that knowledge and attitudes 

have a low impact on environmentally friendly behavior. The gender factor had a low effect on 

the environmental knowledge, attitudes and environmentally friendly behavior of university 

students. Compared to students taking environmental education courses, environmental 

education has been found to have a statistically significant effect on students' development of 

environmental knowledge, positive attitudes and environmentally friendly behavior.  Based on 

all these results, various solutions have been presented and necessary suggestions have been 

developed, taking into account the findings in the literature on how environmental education 

courses should be designed in order to create environmentally friendly individuals. 

Keywords: Environmental education, Environmental awareness, Environmental attitude, 

Environmentally friendly behaviour 

1.GİRİŞ  

 Canlıların, hayatlarını sürdürebilmeleri için etkilendikleri ve etkiledikleri ortama 

canlıların yaşam ortamı ya da çevre denir.(Atasoy, 2006) Çevre, günümüzde doğal, ekonomik 

ve kültürel değerler bütünü olarak ele alınır. İnsan ve çevresindeki canlı cansız varlıların 

davranış ve durumlarını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin 

bütünüdür. 

 Çevre bilincinin amaçları çevre bilgisi, çevreye yönelik olumlu tutumlar ve çevreye 

yararlı davranışlardır. Bu kavramları şu şekilde tanımlayabiliriz. 

• Çevre bilgisi: Çevreye ait sorunlar, bu sorunlara çözüm yolları aramak, çevreyle ilgili alandaki 

gelişmeler ve doğa hakkındaki tüm bilgiler demektir. 

• Çevreye yönelik tutumlar: Çevre sorunlarının sebep olduğu korkular, kızgınlıklar, 

huzursuzluklar, değer yargıları ve çevre sorunlarının çözümüne dair ön bilgilere sahip olmaları 

gibi kişilerin çevreye duyarlı davranışlara olan olumlu veya olumsuz tavır ve düşüncelerinin 

hepsidir. 

• Çevreye yararlı davranışlar: Çevrenin korunması için gösterilen gerçek davranışlardır. 

 Şimdiye kadar çevre bilinci alanında yapılan araştırmalar, çevre bilgisinin çevreye 

yararlı davranışlar üzerine olan etkisinin zayıf olduğunu ve çevreye yönelik olan tutumların da 

çevre bilincinin oluşmasında çok fazla anlamlı olmadığını göstermiştir.(Erten, 2005) 

1.1. Çevre Sorunları ve Çevre Eğitiminin Önemi 

İnsanlar tüm jeolojik zamanların çok az bir kısmında bulunmasına rağmen diğer tüm 

canlılardan daha fazla etkilemiştir. Çevre üzerindeki en büyük etki de doğal alanların tahribatı 

olarak söz edilebilir. Çevre üzerindeki etkimizin kimisi değiştirilebilir etki olmasına rağmen 
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kimi etkide değiştirilemez sonuçlara yol açmaktadır. Yaşam tarzı ve kaynakların kullanımında 

aşırıya gidilmesi bu durum üzerindeki etkisi daha fazladır. (Ayvaz, 1998) 

Geçtiğimiz yüzyılda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle insanlık küresel bir değişime 

gitmiştir. Bu yüzyılda dikkat çeken olgulardan biri de insanlık ile doğa arasındaki mücadeledir. 

İnsanların doğa zerinde hâkimiyet kurma isteği çevre sorunlarının da başlıca sebebi haline 

dönüşmüştür.  

 Çevre sorunlarının son durumu eğitim-öğretim ile çevre sorunları arasındaki ilişkinin 

yeniden incelenmesine sebep oldu. Öğretmenlerin, okulların ve ders programlarının çevreye 

karşı duyarlı ve çevre dostu davranışlar sergileyen bireyler yetiştirmesinin önemi sorgulanmaya 

başlanmıştır. Çevre için eğitimin önemi, işlevi ve uygulanmasının küreselleşmesi ve öğrencilere 

gerekli çevre dostu davranışların kazandırılması birçok devlet tarafından tartışılan bir konu 

olmuştur. (Atasoy & Ertürk, 2008) 

 Küresel çevre sorunlarının çözümünde dil, din, ırk, statü fark etmeksizin bütün 

insanların doğa ile uyumun sağlanmasının eğitilmiş bireyler ile gerçekleştirilebileceği göz 

önüne alınmalıdır. Gezegenimizin geleceği için yarının bireylerinin çevre dostu davranışlara 

sahip olması bir yatırım olarak düşünülebilir. İnsanın çevre sorunlarını kendi sorumluluğuna 

alması, doğaya saygı duyarak bilinçli davranış sergilemesini sağlamakta eğitimle mümkündür. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında çevre eğitiminin toplumun tüm kesimine hitap edecek şekilde 

düzenlenmesi çevre sorunlarının azalmasına ve çözümlerin bulunmasına olanak verecek 

davranış değişikliklerinin oluşmasını sağlayacaktır.(Tanrıverdi, 2010) Her bireyin kendinde 

davranış değişikliğinin oluşmasını sağlamak için bireylerde bilgi, tutum ve yargıların 

değişmesiyle mümkündür. Bu değişim sağlanması da ancak çevre eğitimiyle mümkündür. 

(Erten, 2005)  

Çevre eğitimi kavramı ilk 1948 yılında “Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynaklar Koruma 

Birliği (UICN) “ nin Paris toplantısı gündeme gelmiştir. UICN ve UNESCO tarafından okul 

programlarında çevre eğitiminin vurgulanması çevre eğitimi için önemli bir gelişme olmuştur. 

Belli başlı toplantılarda çevre eğitimin vurgulanması uluslararası düzeyde çevre eğitimi 

konusunda yankı uyandırmıştır. 

Çevre eğitimine yönelik ilk adımlar 1970 Dünya Çevre Günü’nde atılmıştır. Çevre 

eğitimiyle ilgili uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. 1972’ de gerçekleştirilen  “Birleşmiş 

Milletler Çevre Konferansı” düzenlenen ilk uluslararası konferans olmuştur. Konferansta çevre 

eğitimiyle ilgili, öğretimle halkın bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Konferans 

çevreye yönelik kararların alınmasıyla ulusların işbirliği içerinde olması gerekliliği kabul 

görmüştür. 1977’de Tiflis’te yapılan toplantıda çevre sorunlarının çözümünde “çevre eğitimi” 

konusunun en etkili yol olduğu vurgulanmış, konuyla ilgili stratejiler oluşturulmuştur. (Ünal & 

DIMIŞLI, 1999) 

Çevre eğitiminde belirlenen amaçlar öğrencilerin bunları yerine getirebilecek yetenek, 

beceri ve niteliklere sahip olmasına bağlıdır. Çevre eğitiminden sonra öğrencilerden kazanması 

beklenen becerileri değişme ve yenilenme, kültürler arası bağ kurabilme, sorumluluk alabilme, 

çözüm yolları bulabilmek olarak sıralanabilir. Öğrencilerde yaratıcılık, araştırmacı bir yapıya 

sahip olma, temkin ve şüphe olarak ifade edilebilir. Çevre eğitimi bireylerin çevreyle uyum 

içinde yaşayabilme becerisi kazandırabilmede etkili, çevre sorunlarının çözümdeki gerekli 

sorumlulukların uygulama alanıdır.(Özdemir, 2010b) 

Türkiye’de çevre konusunda yapılan çalışmaların öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve 

tutumlarının belirlenmesine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu konuda Atasoy and Ertürk 

(2008)tarafından yapılan çalışmada ilköğretim öğrencilerinin çevre tutum ve bilgilerini tespit 

etmek amacıyla çevre bilgi ve tutum ölçeği uygulanmış ve genel başarı puanlarının düşük 
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olduğu gözlenmiştir. Bilgi testinde ve tutum ölçeğinde kız öğrencilerinin puanlarının erkek 

öğrencilere göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Sosyo-ekonomik düzeye göre ise puanlar arasında 

bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Genel olarak araştırma sonucunda ilköğretimdeki 

öğrencilerin çevre bilgileri ve tutumlarının yeterli düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Özdemir (2010a) öğrencilerin çevre ile ilgili bilgilerinin okul yardımıyla arttığını ancak çevreye 

karşı olumlu tutumların aynı düzeyde artmadığını çalışmasında vurgulamıştır. Erten (2012)’in 

yapmış olduğu çalışmada Türk öğrencilerin çevre hakkındaki bilgi, tutum ve davranış toplam 

puanları, Azeri öğrencilerin bu alanlardaki toplam puanlarından fazla olduğu belirtilmiştir. Bu 

sonuca göre, çevre bilinci açısından Türk öğrencileri Azeri öğrencilerden daha fazla çevre 

bilincine sahiptir denebilir. Karaismailoğlu (2018)’ un öğretmenlerle yapmış olduğu 

araştırmada ise katılımcıların çevreye dair bilgi ve tutum düzeylerinin yüksek olduğu 

vurgulanmıştır.  

Bu doğrultuda yapılan araştırmalar incelendiğinde üniversite öğrencilerinin çevre 

bilinci araştırmalarında farklı bölümlerin ele alınmaması ve bilgi, tutum ve davranış 

boyutlarının birlikte le alınmaması konularında eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte çevre sorunlarının günümüzde geldiği nokta göz önüne alınırsa üniversitelerde çevreyle 

ilgili bilgi, tutum, davranışı gelişmiş ve çevre sorunlarını sorumluluğuna alıp, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını gözeten mezunların yetiştirilmiş olmasının oldukça önemli olduğu göz ardı 

edilmemelidir. 

1.2.Araştırma problemi 

Araştırma problemi 

Çeşitli bölümlerde okuyan lisans öğrencilerinin çevre konusundaki bilgilerin, çevreyi 

korumaya yönelik tutumları ve çevre dostu davranışları nasıldır? 

       Alt problemler 

1.Üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2.Üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları çocukluklarının geçtiği yerleşim türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

3.Üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları kayıtlı oldukları fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4.Üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları çevre eğitimi dersi alıp almama duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

5.Üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 Toplumun tüm kesimlerinin çevre hakkında bilgilendirmesi, bilinçlenmesinin 

sağlanması, kalıcı davranış değişikliğinin ortaya çıkması, sorunlar karşısında çözüm 

üretebilmelerini sağlamak çevre eğitiminin temel amacıdır.  

Çevre eğitimi sadece bilgi vermek değil, sorumluluk hissini bireylerin taşımasını 

sağlamakla da kalmayıp davranış değişikliğinde etkili olmaktır.” Çevre eğitiminin ana hedefi 

ise, yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak; ihtiyacı 

kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve 

bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir.”(Doğan, 2000)  
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 Çevre sorunlarının çözümünde bireysel davranışlarının etkisi büyüktür. Bireylerin 

çevre bilgisine sahip olup, çevreye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi ve istendik 

davranışlara dönüştürülebilmesi için çevre eğitimin etkisinin büyük olduğu vurgulanmaktadır.  

Bu sorunların çözümünde çevre dostu bireylerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

durum göz önünde bulundurularak; Bu çalışmada çeşitli bölümlerde okuyan lisans 

öğrencilerinin çevre konusundaki bilgilerine, çevreyi korunmaya yönelik tutumlarına ve çevre 

dostu davranışlarına etki eden değişkenler araştırılmıştır. 

2.YÖNTEM 

Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. 

Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlayan 

araştırmalardır. Tarama araştırması; bir grubun belirli özelliklerinin belirlenmesi için veri 

toplanmasının amaçlandığı çalışmalar olarak tanımlanır. (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, & Demirel, 2017) 

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üniversitenin çeşitli 

bölümlerinde lisans eğitimi alan yaklaşık 600 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde; 

ekonomiklik, araştırmanın uygulanabilirliği ve kolay ulaşılabilirliği dikkate alınmıştır. 

Öğrenciler psikoloji, biyoloji, sanat tarihi, fen bilimleri öğretmenliği, matematik öğretmenliği, 

okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, tarih, coğrafya, kimya gibi çeşitli 

bölümlerde öğrenim görmektedirler.  

Araştırmada kullanılan anket, öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye yönelik 

tutumlarını ve çevreyi korumaya yönelik davranışlarını içeren 20 tutum, 20 davranış ve 20 çevre 

bilgisine ait olmak üzere 60 soru vardır. Bu anket soruları daha önce de Almanya’daki bir 

çalışmada (Schrenk, 1994) ve Türkiye’deki birçok çalışmada örneğin Erten (2002); (Erten, 

2012) kısmen değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. 

Anketteki önermeler olumludan olumsuza doğru 5’li likert tipi ölçek türündedir 

(tamamen katılıyorum, katılıyorum, ne katılıyor ne de katılmıyorum, katılmıyorum, hiç 

katılmıyorum ile çok sık, sıkça, ara sıra, oldukça az, hiçbir zaman). Araştırmada toplanan veriler 

SPSS 23 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin bilgi, tutum ve 

davranış puanlarının belirlenmesinde yüzde ve frekans ile aritmetik ortalama, standart sapma, 

gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bununla birlikte araştırmaya katılan üniversite 

öğrencilerinin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye yönelik tutumlarını ve çevreyi korumaya 

yönelik davranışlarını içeren ankete verdikleri cevaplar neticesinde elde edilen verilerin, 

parametrik test varsayımları olan verilerin normal dağılımı ve varyansların homojenliği 

istatistiki açıdan test edilmiştir. Gruplardan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği “çarpıklık, basıklık katsayıları” ve “Kolmogorov-Smirnov Testi” ile varyansların 

homojenliği ise “Levene’s Test of Equality of Error Variances (Levene Hata Varyansları Eşitliği 

Testi)” ile incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi ve Levene testi sonucunda p değerleri 

0,05’den büyük ve çarpıklık-basıklık katsayıları istenilen aralıkta olduğu için (-1, +1 sınırları 

içinde) verilerin dağılımının normal ve varyanslarının homojen olduğu söylenebilir. Yapılan 

analizlerden sonra verilerin parametrik test koşullarını karşıladığı görüldüğü için parametrik 

istatistikler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin anketten aldıkları 

puanların çevre eğitimi dersi alıp almama ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine 

bağımsız gruplar için t testiyle, yetişme yeri ve öğrenim görülen programa göre farklılık gösterip 

göstermediğine ise tek yönlü varyans analiziyle (ANOVA) bakılmıştır. Ölçekteki bilgi, tutum 

ve davranış puanları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü 

kararlaştırmada etki büyüklükleri (eta-kare) 〖(η〗^2) hesaplanmıştır. Etki büyüklükleri için 0,01, 
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0,06 ve 0,14 düzeyindeki eta-kare değerleri aynı sırayla küçük, orta ve büyük etki büyüklüğü 

olarak yorumlanmıştır.   

Verilerin analizinde I. Tip hatayı kontrol etmek amacıyla ise Bonferroni düzeltmesi 

(correction) kullanılmıştır. Bonferroni düzeltmesi anlamlılık düzeyi / grup sayısı formülü ile 

belirlenmektedir (Vialatte ve Cichocki, 2008). Bu araştırmada anlamlılık düzeyi Bonferroni 

düzeltmesi ile grup sayısı 2 olduğunda 0,05/2=0,025; grup sayısı 3 olduğunda 0,016 olarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla gruplar arasındaki farkın test edilmesi için kullanılan anlamlılık 

düzeyi grup sayısına bağlı olarak yukarıdaki şekilde belirlenmiştir. 

3.BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılara ait evdeki bitkilerle ve 

hayvanlarla ilgilenme sıklığı, evde ailesi ve arkadaşlarıyla çevre sorunları konuşma sıklığına 

çevre sorunlarıyla ilgili medyayı takip etme sıklığı gibi demografik bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Hiçbir öğrenci boş zamanlarında çevre etkinliklerinde bulunmamaktadır. Öğrenciler 

genellikle boş vakitlerinde sosyal medya, gezmeye, arkadaşlarına vakit ayırdıklarını ifade 

etmişlerdir. Grafik 1’de görüleceği gibi katılımcıların %14’ü evdeki bitkilerle ilgilendiği %20’si 

ise evdeki hayvanlarla ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Evdeki bitki ve hayvanlarla ilgilenilmesi, 

canlıların tanınması, onlara karşı sevgi ve kuruma duygularının gelişmesine katkı sağladığı 

söylenebilir. Çevre bilincinin geliştirilmesi için bireylerin çevrelerindeki canlılara karşı sevgi 

duyarak koruması duygularının geliştirilip, fobilerinin ortadan kaldırılması odak noktası 

olmalıdır.  

Katılımcıların evde ailesi ve arkadaşlarıyla çevre sorunları konuşma sıklığına %8’ü 

“sıkça”, çevre sorunları ile ilgili olarak medya takip etme sıklığına %10’si “sıkça” cevabını 

vermiştir.

 

 Grafik 1. Bağımsız değişkenlere verilen “sıkça” cevabının oranları  

 Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum 

ve çevre dostu davranışlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine bağımsız gruplar 

için t testiyle bakılmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1.  

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Dair Bilgi, Çevreye Yönelik Tutum ve Çevre Dostu Davranışlarının 

Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 

 

Boyutlar  Cinsiyet  N X  Ss t p 

Bilgi Düzeyi Kadın  302 55,04 5,38 -4,27 ,000* 

0%

20%

Evdeki bitkilerle
ilgilenme sıklığı

evdeki
hayvanlarla

ilgilenme sıklığı
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arkadaşlarıyla

çevre sorunlarını
sıkça konuşma

durumları

çevre sorunları
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etme sıklığı
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 Erkek  242 56,73 3,32   
Tutum 
düzeyi 

Kadın  301 60,46 6,78 14,89 ,000* 

 Erkek  242 51,79 6,70   
Davranış 
düzeyi 

Kadın  303 69,14 8,1 16,30 ,000* 

 Erkek  242 55,98 10,65   

*p<0,025 

Tablo 1’de yer alan analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (t= 4,27, p<0,025). 

Erkek öğrencilerin çevreye dair bilgi düzeylerinin ( X =56,73), kadınlardan ( X =55,04) daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çevreye yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (t=14,89, p<0,025) ve kadın katılımcıların çevreye 

yönelik tutumlarının ( X =60,46), erkeklerden ( X = 51,79) yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte araştırmada öğrencilerin çevre dostu davranışlara sahip olmalarının cinsiyete 

göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı (t=16,30, p<0,025) ve çıkan bu farkın kadın katılımcılar 

lehine olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda t testi için etki büyüklükleri 

incelendiğinde, bilgi düzeyi için etkinin derecesi (η ) ise 0,03, tutum düzeyi için 0,29 ve 

davranış düzeyi için ise 0,33 olarak bulunmuştur. Buna göre etki bilgi düzeyi için düşük düzeyde 

olup üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyleri arasındaki farkın sadece %3’ü cinsiyet 

değişkeniyle açıklanabilir. Oysa tutum ve davranış düzeyleri için etki oldukça yüksek düzeyde 

olup, öğrencilerin tutum düzeyleri arasındaki farkın %29’u, davranış düzeyleri arasındaki farkın 

ise %33’ü cinsiyet değişkeniyle açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre 

dostu davranışlarının çocukluklarının geçtiği yerleşim türüne göre farklılık gösterip 

göstermediğine tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile bakılmış ve sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2.  

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Dair Bilgi, Çevreye Yönelik Tutum ve Çevre Dostu Davranışlarının 

Çocukluklarının Geçtiği Yerleşim Türüne Göre ANOVA Sonuçları 

Boyutlar  Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Bilgi düzeyi 

 

 

Tutum düzeyi 

 

 

Davranış düzeyi  

 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam  

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam  

8,31 

1153,85 

11762,15 

9121,79 

25594,84 

34716,64 

18309,37 

52704,44 

71013 

2 

542 

544 

2 

541 

543 

2 

543 

545 

4,15 

21,69 

 

4560,90 

47,31 

 

9154,69 

97,06 

   0,19 

 

 

96,40 

 

 

94,32 

0,826 

 

 

0,000* 

 

 

0,000* 

*p<0,016 

2
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Öğrencilerin çocukluklarının geçtiği yerin çevreye dair bilgileri üzerinde etkisi olmadığı 

görülmüştür. Sonuç olarak istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin 

çocukluk yıllarını geçirdiği yerin çevreye yönelik tutumları üzerinde etkisi olduğu tespit 

edilmiştir.(F=96,40,p<0,016) Buna göre öğrencilerin çocukluklarını geçirdikleri yer ile çevreye 

yönelik tutum düzeyleri birbirlerinden farklıdır ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. Öğrencilerin çocukluklarını geçirdikleri yerin çevre dostu davranışları 

düzeylerine etkisi olduğu tespit edilmiştir (F=94,31,p<0,016). Öğrencilerin çocukluklarını 

geçirdikleri yerin çevre dostu davranışları düzeyleri birbirlerinden farklıdır ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Gruplar arasında görülen farkın hangi grup lehine 

olduğunu bulmak için yapılan LSD test sonucuna göre, tutum düzeylerinde köy ile küçük şehir 

arasında köy lehine, küçük şehir ile büyük şehir arasında ise büyük şehir lehine anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Bununla birlikte yapılan analizler sonucunda ANOVA için etki 

büyüklükleri incelendiğinde, tutum ve davranış düzeyi için 0,26 olarak bulunmuştur. Buna göre 

tutum ve davranış düzeyleri için etki oldukça yüksek düzeyde olup, öğrencilerin tutum ve 

davranış düzeyleri arasındaki farkın %26’sı yerleşim yeri değişkeniyle açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum 

ve çevre dostu davranışlarının kayıtlı oldukları fakülteye göre farklılık gösterip göstermediğine 

bağımsız gruplar için t testiyle ile bakılmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.  

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Dair Bilgi, Çevreye Yönelik Tutum ve Çevre Dostu 

Davranışlarının Kayıtlı Oldukları Fakülteye Göre T Testi Sonuçları 

Boyutlar  Alan  N X Ss t p 

Bilgi düzeyi  Eğitim 
bilimleri 
fakültesi 

303 55,64 5,89 -,84 ,401 

 Fen-
edebiyat 
fakültesi 

238 55,97 2,21   

Tutum 
düzeyi 

Eğitim 
bilimleri 
fakültesi 

303 60,89 6,95 17,72 ,000* 

 Fen-
edebiyat 
fakültesi 

238 51,10 5,54   

Davranış 
düzeyi 

Eğitim 
bilimleri 
fakültesi 

303 68,44 9,33 13,68 ,000* 

 Fen-
edebiyat 
fakültesi 

238 56,74 10,53   

*p<0,025 

Tablo 3’te yer alan analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi 

düzeylerinin kayıtlı oldukları fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 

(t=0,84, p>0,025). Buradan yola çıkarak, öğrencilerin bilgi düzeyinin kayıtlı oldukları 

fakülteyle ilişkisinin bulunmadığı söylenebilir. Çevreye yönelik tutum düzeylerine 

bakıldığında, tutumların kayıtlı olunan fakülteye göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmektedir (t=17,72; p<0,025). Eğitim bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin 
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ortalama puanlarının, fen edebiyat fakültesinde öğrenim görenlerden daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı şekilde kayıtlı olunan fakülte göre öğrencilerin davranış düzeylerinde istatiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=13,68, p<0,025). Ortaya çıkan farkın tutum da olduğu 

gibi eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri lehine olduğu görülmektedir. Yapılan analizler 

sonucunda t testi için etki büyüklükleri incelendiğinde, tutum düzeyi için 0,37 ve davranış 

düzeyi için ise 0,26 olarak bulunmuştur. Buna göre tutum ve davranış düzeyleri için etki oldukça 

yüksek düzeyde olup, öğrencilerin tutum düzeyleri arasındaki farkın %37’si, davranış düzeyleri 

arasındaki farkın ise %26’sı cinsiyet değişkeniyle açıklanabilir. 

Son olarak araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çevreye dair bilgi, çevreye yönelik 

tutum ve çevre dostu davranışlarının çevre dersi alıp almama durumuna göre farklılık gösterip 

göstermediğine bağımsız gruplar için t testiyle ile bakılmış ve sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Dair Bilgi, Çevreye Yönelik Tutum ve Çevre Dostu Davranışlarının 

Çevre Dersi Alıp Almama Durumuna Göre T Testi Sonuçları 

Boyutlar  Çevre eğitimi dersi  N X Ss t p 

Bilgi düzeyi  Alan  141 55,21 5,46 1,74 ,083 
 Almayan  404 55,99 4,32   
Tutum düzeyi Alan  141 61,81 7,88 9,67 ,000* 
 Almayan  404 54,79 7,21   
Davranış düzeyi Alan  141 69,44 8,83 7,79 ,000* 
 Almayan  404 61,18 11,45   

*p<0,025 

Tablo 4’te de görüldüğü üzere çevre eğitimi dersi alan ve almayan öğrenciler arasında 

çevreye dair bilgi düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (t=1,7; p>0,025). 

Bununla birlikte sırasıyla tutum ve davranış düzeylerinde ise anlamlı bir farklılık görülmüştür 

(t=9,6, t=7,7; p<0,025). Çevre eğitimi dersi alan öğrencilerin çevreye dair tutum düzeylerinin 

ve çevre dostu davranış düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda t testi için etki büyüklükleri incelendiğinde, tutum düzeyi için etkinin derecesi (η ) 

ise 0,08, davranış düzeyi için ise 0,10 olarak bulunmuştur. Buna göre etki tutum ve davranış 

düzeyleri için etki orta düzeyde olup, öğrencilerin tutum düzeyleri arasındaki farkın %8’i, 

davranış düzeyleri arasındaki farkın ise %10’u cinsiyet değişkeniyle açıklanabilir. 

Araştırmada son olarak çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranış arasındaki ilişki düzeyine Pearson Korelasyon Katsayısıyla bakılmış ve sonuçlar  Tablo 

5’te verilmiştir.   

Tablo 5.  

Çevreye Dair Bilgi, Çevreye Yönelik Tutum ve Çevre Dostu Davranış Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 Bilgi düzeyi  Tutum düzeyi Davranış düzeyi 

Bilgi düzeyi 

Tutum düzeyi 

Davranış düzeyi 

1,00 

-0,12 

-0,25** 

-0,12 ** 

1,00 

0,61** 

-0,25 ** 

0,61** 

1,00 

**0,01 

2
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Tablo 5’de de görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi düzeyleri ile 

tutum ve davranış düzeyleri arasında sırasıyla ters yönde, zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir (r=-0,12, r=-0,25; p<0,01). Buna göre bireylerin çevreye yönelik bilgilerinin 

artmasının, çevreye yönelik tutumlarının ve çevre dostu davranış düzeylerinin azalacağı 

söylenebilir. Öğrencilerin tutum düzeyleri ile davranış düzeyleri arasında pozitif yönde,  orta 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.(r=0,61,p<0,01). Determinasyon katsayısı 

(r
2

) dikkate alındığında, öğrencilerin çevre dostu davranışlarındaki toplam varyansın 

(değişkenliğin) %37’sinin çevreye dair tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Öğrencilerin 

tutum düzeyleri arttıkça çevre dostu davranış düzeylerinin arttığı söylenebilir. 

Çevre bilincini oluşturan çevreye dair bilgi, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışları bir bütün olarak ele alırsak; bireyin çevreye dair bilgileri ve çevreye yönelik 

tutumlarının olmasına rağmen yeteri kadar çevre dostu davranış sergilemedikleri görülmüştür. 

Öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarından geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili maddelerde bilgi, 

tutum ve davranış puanlarına bakıldığında; öğrencilerin geri dönüşüm ve atık yönetimi 

konusundaki bilgileri ve tutumları davranışa dönüştürmede yetersiz kaldığı söylenebilir. (tablo 

6) 

 

Tablo 6.  

Öğrencilerin geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili ölçek maddelerinden aldığı ortalama 

puanlar 

Bilgi (10. madde) Kağıt alırken geri dönüşümlü olanlarını almak çevrenin korunması 
açısından çok önemlidir. 

3,65 

 
Tutum(3.madde) 

 
Kullanılmış kağıtları diğer çöpler içerisine atılmış olarak görmek beni 
çok üzüyor 

 
3,38 

 
Davranış (3.madde)  

 
Evimizde kullanılmayan kağıtları ayırır ve toplanan yere haber verir 
veya iletiriz. 

 
2,65 

 

Tablo 6’da da görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin geri dönüşüm ve atık yönetimi 

ile ilgili ölçek maddelerinden aldığı ortalama puanlara bakıldığı zaman öğrencilerin bilgi ve 

tutum maddesine cevaplarının yaklaşık olarak” katılıyorum” düzeyinde, davranış maddesinde 

ise” katılmıyorum” aralığında yer almaktadır. Buradan sonuç olarak bireylerin bilgi ve tutum 

düzeylerinin yüksek olmasının yanı sıra davranışa dönüştürme düzeyinin düşük olduğu 

söylenebilir. 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada çevreye dair bilgi bölümüyle ilgili sonuçlara baktığımızda cinsiyet 

değişkeni ele alındığında erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre ortalama puanları 

yüksektir. Bu durumda cinsiyet değişkeninin çevreye dair bilgi düzeyleri üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonucun tersine cinsiyet değişkeninin alanda farklı 

gruplarla yapılmış çalışmalarda çevreye dair bilgi düzeyleri üzerinde kadın katılımcıların lehine 

sonuçlar elde edilmiştir (Atik & Doğan; Çabuk & Karacaoğlu, 2003). Bu durum dünyada 

bulunan bütün kadın-erkek sayısı göz önüne alındığında çevre olan etkisi artacaktır. Çevre 

cinsiyet, dil, din, ırk gözetmeksizin bütün insanların etkilendiği ve etkilediği bir olgudur. Bu 

durum göz önünde bulundurularak; dünya toplumunun çevre dostu olması için bireylerin 

cinsiyet gözetmeksizin çevre bilincine sahip olması gerektiği vurgulanabilir. 
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Araştırmada öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte değişkenine göre çevreye dair bilgi 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmezken, tutum ve davranış düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu durum bölümlerde çevre eğitimi dersinin olmaması 

ya da çevre eğitimi üzerinde durulmaması sonucu olduğu söylenebilir. Karaismailoğlu 

(2018)’nun öğretmenlerle yapmış olduğu çalışmasının sonuçlarında bu değişkenlerin çevreye 

dair bilgi düzeylerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Çocukluklarının geçtiği yerin 

çevreye yönelik tutum ve davranışları üzerinde anlamlı bir farklılığa sebep olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin yaşadıkları çevrede ve ailede çevre dostu davranışları gözlemlemeleri sonucu 

olduğu söylenebilir. Karaismailoğlu (2018)’nun öğretmenler ile yaptığı çalışmada bu 

değişkenin tutum ve davranış üzerinde anlamlı bir farklılığa sebep olmadığını vurgulanmıştır. 

Nagra (2010)’nın da öğretmenler üzerinde yapmış olduğu çalışmada katılımcıların 

çocukluklarını geçirdiği bölge ile çevre bilinci arasında ilişki olduğu belirtilmiştir. Erten 

(2012)’in yapmış olduğu çalışmada Türk ve Azeri öğrencilerin tutum ve davranış puanlarının 

benzer olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada Türk öğrencilerin bilgi, tutum ve davranış toplam 

puanları Azeri öğrencilerden az olduğu belirtilmiştir.  Benzer bölgelerde uzun zaman geçiren 

katılımcıların benzer çevre bilgisi düzeyinde olduğu belirtilebilir. Bireylerin yaşadıkları 

çevrenin çevre bilincine katkısı olduğu söylenebilir. Bu durumda çevre bilincine sahip bir 

toplum için çevre eğitiminin her bireyi kapsayacak şekilde olması gerekir.  

  Erten (2005)’in de okul öncesi öğretmen adaylarıyla yapmış olduğu çalışmada 

katılımcıların çevreye yönelik olumlu tutumları ile davranışları arasındaki tutarsızlıklar ortaya 

konmuştur. Çalışmamıza katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ve çevre eğitimi 

dersi almalarının çevre dostu davranış puanları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin çevre dostu davranış göstermesinin çocukluklarının geçirdikleri yer, cinsiyet ya da 

kayıtlı oldukları fakülte arasında bir fark olmaması beklenirdi. Bu durum çevre sorunlarının 

hiçbir fark gözetmeksizin bütün toplumun sorunu olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini 

göstermektedir. Çevreye yönelik davranışların çevre eğitimiyle kazandırılacağı göz önüne 

alınarak; çevre eğitimine disiplinler arası bakılarak bütün bölümlerde yer verilmelidir. 

Öğrencilerin çevre dostu bireyler olmaları için bilgi ve tutumu davranışa dönüştürmelerini 

etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalara yer verilebilir. Öztürk (2013) yapmış olduğu 

çalışmada öğretmen adaylarının yeşil kutu temelli çevre eğitimi dersi almalarının çevre bilinci 

düzeyinde etkili olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin çevre eğitimi dersinde uygulamalı 

eğitimlere yer verilmesi sağlanmalıdır. Çevre eğitiminde çevre sorunlarına yer verilerek 

bireylerin okul dışında ve doğada çevre dostu davranış sergilemesi sağlanmalıdır. 

KAYNAKÇA 

Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim: çocuk-doğa etkileşimi: Ezgi Kitabevi. 

Atasoy, E., & Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi 

üzerine bir alan araştırması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 

105-122.  

Atik, A. D., & Doğan, Y. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Dostu Davranışları. Muallim Rıfat 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.  

Ayvaz, Z. (1998). Çevre eğitiminde temel kavramlar el kitabı. İzmir: Çevre Koruma ve 

Araştırma Vakfı, Çevre Eğitim Merkezi Yayınları(5).  

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel 

araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.  

Çabuk, A. G. B., & Karacaoğlu, A. G. Ö. C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre 

Duyarliliklarinin İncelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational 

Sciences, 36(1-2), 189-198.  

Doğan, M. (2000). Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Eğitimi, IV. Çevre Şurası 

Tebliğleri, 6-8.  



 

874 
 

Erten, S. (2002). Kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufu yapma davranış amaçlarının 

planlanmış davranış teorisi yardımıyla araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 22(22).  

Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 91-100.  

Erten, S. (2012). Türk ve Azeri öğretmen adaylarında çevre bilinci. Eğitim ve Bilim, 37(166).  

Karaismailoğlu, E. S. (2018). Öğretmenlerin Çevre Bilinci Düzeyinin Belirlenmesi-Ankara 

Etimesgut Örneği. Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  

Nagra, V. (2010). Environmental education awareness among school teachers. The 

Environmentalist, 30(2), 153-162.  

Özdemir, O. (2010a). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin 

çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 27(27), 125-138.  

Özdemir, O. (2010b). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi:“Sürdürülebilir gelişme amaçlı 

eğitim”. Eğitim ve Bilim, 32(145), 23-38.  

Öztürk, E. (2013). Uluslar Arası Bir Çevre Eğitimi Projesinin Fen ve Teknoloji Öğretmen 

Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi.  

Schrenk, M. (1994). Umwelterziehung an der Förderschule. IPN. Kiel.  

Tanrıverdi, B. (2010). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının 

değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151).  

Ünal, S., & DIMIŞLI, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve 

Türkiye'de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

17(17).  

 

  



 

875 
 

8.Sınıf Öğrencilerinin Mevsimler Konusuna Yönelik 

Zihin Haritaları 

Hacer Karadeniz140, Murat Kurt141, Sevilay Karamustafaoğlu142 

 

 

Öz 

 Çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin mevsimler konusunda edindiği kavramları ne kadar 

anlamlandırabildiğini belirlemek ve bu konuda zihin haritalarından faydalanmaktır. 

Öğrencilerin, konuda geçen kavramları anlamlandırabilme durumları derinlemesine incelenmek 

istenildiği için çalışmada nitel bir desen olan olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. 

Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşmeden 

sonra öğrencilerden konu ile ilgili zihin haritası çizmeleri istenmiştir. Çalışma grubunu 8. sınıfa 

devam eden 3 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

kullanılmıştır. Görüşme sorularından elde edilen verilerde, öğrencilerin mevsimler oluşumu 

üzerine genel bilgilere sahip olduğu, ancak eksen eğikliği hakkında eksik bilgilerinin olduğu ve 

eksen eğikliğini anlamlandıramadıkları belirlenmiştir. Ayrıca bazı öğrenciler mevsimleri, 

Dünya'nın Güneş'e uzaklığı-yakınlığı ile ilişkilendirmiştir. Dünya'nın Güneş etrafındaki 

hareketi üzerine sorularda, öğrencilerin yön kavramına dikkat ettikleri, ancak eksen eğikliğine 

hiçbir öğrencinin değinmediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin mevsim başlangıçlarını genel 

olarak bildiği ancak ilkbahar ve sonbahar mevsim başlangıçlarını tam olarak kavrayamadıkları 

ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çizdiği zihin haritaları incelendiğinde, genelde aynı kavramlara 

yüzeysel yer verildiği ve hiçbir öğrencinin görsellere yer vermediği, soyut kavramları 

öğrencilerin anlamlandırmakta zorlandığı sonucuna varılmıştır. Dünya ve Evren temasına 

yönelik öğrencilerin eksikliklerinin olmasından dolayı bu kavramların öğretiminde etkili 

olabilecek yöntem ve tekniklerin öğretmenlere kazandırılması gerektiği önerisinde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mevsimlerin oluşumu, eksen eğikliği, zihin haritası 

 

Abstract 

 The aim of this study is to determine how much the 8th grade students can make sense of the 

concepts acquired in terms of seasons and to benefit from the mind maps on this subject. In 

order to investigate in depth the meaning of the concepts in the subject, phenomenological 

science (phenomenology), which is a qualitative pattern, was used in the study.In this study, 

data were collected using semi-structured interview form. After the interview, the students were 

asked to draw a mind map on the subject. The study group consists of three 8th grade students. 

Content analysis was used in the analysis of the obtained data.In the data obtained from the 

interview questions, it was determined that the students had general information about the 

formation of seasons, but they had incomplete information about the axis skew and they could 

not make sense of the axis skew. In addition, some students associate the seasons with the 

distance and proximity of the Earth to the Sun. In the questions about the movement of the Earth 

around the Sun, it was found that the students pay attention to the concept of direction, but no 

student referred to the tilt of the axis. It was revealed that the students generally knew the 
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beginning of the seasons but could not fully comprehend the beginning of the spring and autumn 

seasons. When the mind maps drawn by the students were examined, it was concluded that the 

same concepts were generally used superficially and that none of the students included visuals 

and that the abstract concepts were difficult to make sense of the students. It is suggested that 

the methods and techniques that can be effective in teaching these concepts should be gained to 

the teachers because of the lack of students about the theme of the World and the Universe. 

Keywords: Formation of seasons, axis skew, mind map 

 

Giriş 

 İnsanlar küçük yaştan itibaren çeşitli kavramları öğrenirler ve hayatının her döneminde bu 

kavramları kullanarak yapılandırırlar. Günlük hayatta öğrenilen herhangi bir kavramla ilgili 

oluşturulan şema, yaşantı yoluyla genişlerken ya da anlamlı hale gelirken, akademik 

kavramların öğrenilmesi biraz daha zordur ve planlı bir eğitime ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla 

kavramların doğru bir şekilde öğrenilmesi, eğitim- öğretimde hedeflere ulaşmada önemli bir yer 

tutmaktadır çünkü öğrenciler bilgilerini birbiri üzerine inşa ederler (Yağbasan ve Gülçiçek, 

2003). 

 Birçok alanda olduğu gibi fen bilgisi eğitiminde de kavramlar önemli bir yer tutmaktadır. 

Dolayısıyla, öğretmenlerin yeni bir konuya geçmeden önce konu ile ilgili kavramlar hakkında 

öğrencilerin birikimlerini tespit etmesi, öğretmene rehber olacaktır. Bu konuda öğretmenlerin 

tercih edebileceği birçok yöntem ve teknikten bir tanesi de zihin haritalarıdır (Evrekli ve Balım, 

2010). 

 Tony Buzan’ın, özellikle notların hatırlanmasında ve önemli noktaların vurgulanmasındaki 

yardımcı olan şeyin ne olduğunu bulma arayışı, 1960’lı yıllarda zihin haritasını oluşturmasına 

yardımcı olmuştur (Buzan ve Buzan, 2015’den aktaran. Bayık, 2016). Son yıllarda; hatırda 

tutmayı artırma, üst düzey düşünme becerileri geliştirme, kalıcı öğrenmeyi sağlama ve 

öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olma gibi özellikleriyle zihin haritaları ön 

plana çıkmaktadır (Evrekli, 2010). Zihin haritaları, beynin tüm kapasitesi ile çalışmasını 

amaçlayan ve söz konusu kavram ya da konunun zihnimizde nasıl şekillendiğinin iki boyutlu 

sunumudur. Zihin haritaları sayesinde öğrencilerin konu ya da kavramla ilgili imajları ve 

anlamlandırma şekilleri belirlenebilir (Evrekli ve Balım, 2010). Dolayısıyla zihin haritaları 

inasanların konu ya da kavramlarla ilgili imajlarını belirlemede kullanaılabilcek en etkili 

araçlardan biridir. Fen eğitiminde birçok soyut konu ve kavram bulunmakatadır. Bu kavramalrın 

anlamlı öğretilmesi diğer konuların öğretilmesine temel oluşturmakatadır. Bunun için zaman 

zaman öğrencilerin fen konularını anlama seviyeleri ve bu kavramları zihinlerinde nasıl 

anlamaldırdıklarının belirlenmesi gerekmektedir. İlgili çalışmada fen konularından biri olan 

Dünya ve Evren temasında bulunan “Mevsimler” konusu üzerinde araştıma 

gereçekleştirilmiştir. 

 Mevsimler konusu 8. Sınıf 1. ünitede yer almaktadır ve öğrenciler küçük sınıflardan itibaren 

'Dünya ve Evren' öğrenme alanına dair konular ve kavramlar konusunda bilgi sahibi 

olmuşlardır. 8 yıllık ve hatta okul öncesi eğitimden itibaren öğrencilere kavratılmaya çalışılan 

mevsimler konusuna yönelik öğrencilerin “Mevsimler” konusundaki konu ve kavramları 

anlama düzeyleri nasıldır? Sorusu araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Şensoy, Türk, 

Bolat ve Kalkan' nın (2010) temel astronomi kavramlarını anlama düzeyleri üzerine yaptığı 

çalışmada öğrencilerin en çok yanlış cevapladığı konunun mevsimler olduğunu belirtmiştir. 

Bolat ve Altınbaş (2018), fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mevsimler 

konusundaki alan bilgilerine yönelik yaptığı çalışmada lisans seviyesindeki öğrencilerin de 

mevsimler konusunda birçok aynı hataya ve yanılgıya düştüğünü tespit etmiştir. Bu bakımdan 

nitel derinlemesine ilgili konu ve kavramlara yönelik düşüncelerin incelenmesi gerektiği 
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çalışmanın en önemli gerekçesi arasında yer almaktadır. Öğrencilerin bu konudaki düşünme 

biçimleri, onların bakış açılarının belirlenmesi fen öğretmenlerine ve araştırmacılara yardımcı 

olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada; 8.sınıf öğrencilerinin mevsimler konusundaki zihin 

haritalarını belirlemek ve mevsimler konusunda bildiği kavramları ne kadar ve nasıl 

anlamlandırdıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın zihin haritasıyla zenginleştirilmesi 

eğitimcilere pratik bir yol göstereceği ve yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 Yöntem 

 Araştırma nitel kökenli bir çalışma olup, olgu bilim (fenomenoloji) deseninden 

yararlanılmıştır. Olgu bilim deseni aslında herkesin görebileceği fakat kimsenin farkında 

olmadığı ayrıntılı fikre sahip olmak için odaklanılması gereken yerleri gösterir (Merriam, 2015).  

Çalışmada mevsimler konusu ve konuda geçen kavramlar üzerine öğrencilerin algılarını zihin 

haritaları kullanarak derinlemesine incelenmek istenildiği için bu desen tercih edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

 Uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmıştır ve öğrencilerden görüşmenin sonunda zihin haritası çizmeleri istenmiştir. 

Öğrencilere zihin haritaları çizmeleri için uygun zenginleştirilmiş ortam hazırlanmış ve renkli 

kağıtlar kalemler sunulmuştur. 

Görüşme soruları 

1. Mevsimler nasıl oluşur? Açıklar mısınız? 

2. Neden kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz yaşanır? Açıklar mısınız? 

3. Eksen eğikliği nedir? Nasıl açıklayabilirsiniz? 

     a. Peki eksen eğikliği olmasaydı… 

4.  Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini çizebilir misiniz? 

 a. Dünya’nın dönme eksenini ve yönünü;  

 b. Dolanma düzlemi ve yönünü de belirtiniz. Bu durumda hangi olaylar gerçekleşir? Sebebini 

açıklar mısınız? 

 5. Kuzey Yarım Küre için mevsim başlangıcı olarak kabul edilen tarihler nelerdir? Neden bu 

tarihler belirlenmiştir? Hangi özellik dikkate alınmıştır? 

Çalışma Grubu 

  Çalışma 8.sınıfa devam etmekte olan ve mevsimler konusunu işlemiş 3 öğrenci ile 

yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrenciler, öğretmenlerinin fikirleri alınarak seçilmiştir ve 

kendini ifade etme konusunda sorun yaşamayan; zihin haritası kullanımını bilen, bilişsel yönden 

düşük seviyeli, orta seviyeli ve yüksek seviyeli öğrencilerden olmasına dikkat edilmiştir.  

 

Verilerin Analizi  

 Mülakat sonrasında elde edilen verilerin analizi; içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizi 

aşağıdaki aşamalara dikkat edilerek yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

 -Amaç doğrultusunda uygun bulunan cümle veya kavramlar seçilmiştir. Seçilen cümle veya 

kavramlardan kodlar oluşturulmuştur. 

 -Oluşturulan kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temalar oluşturulmuştur. 

Analizin kategorileri; ‘Doğru Bilgi’ Yanlış Bilgi’ ve ‘Eksik Bilgi’ şeklindedir. 

 -Veriler, kodlara ve kategorilere göre düzenlenmiştir ve yorumlanmıştır. 
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Bulgular 

 Bu bölümde öğrencilerin görüşme sorularına verdiği cevaplardan elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

Birinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 

 Görüşmenin birinci sorusu "Mevsimler nasıl oluşur? Açıklar mısınız?" şeklindedir. Öğrenci 

cevaplarından 1.soru için alınan kodlar: 

 Doğru bilgi kategorisinde; "Dünya’nın 23027’ eğimiyle oluşur", "Dünya’nın Güneş etrafında 

hareketi sonucu oluşur." şeklindedir. 

 Yanlış bilgi kategorisinde; "Dünya’nın Güneş’e uzaklığı ile.." şeklindedir. 

 Öğrencilerin bu soru için verdiği cevaplarda, eksik bilgi kategorisinde kod bulunmamaktadır. 

İkinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 

 Görüşmenin ikinci sorusu; "Neden Kuzey Yarım Küre(KYK)’de kış yaşanırken Güney 

Yarım Küre(GYK)’de yaz yaşanır? Açıklar mısınız?" şeklindedir. 2. soru için öğrenci 

cevaplarından alınan kodlar: 

 Doğru bilgi kategorisinde; "Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi", "Güneş ışınları Kuzey 

Yarım Küre’ye dik geldiği zaman Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanır." şeklindedir. 

 Yanlış bilgi kategorisinde; "Kuzey Yarım Küre Güneş’e yakın olduğu zaman yaz 

yaşar."şeklindedir. 

 Öğrencilerin bu soru için verdiği cevaplarda, eksik bilgi kategorisinde kod bulunmamaktadır. 

Üçüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 

 Görüşmenin üçüncü sorusu "Eksen eğikliği nedir? Nasıl açıklayabilirsiniz?" şeklindedir. 

Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin hiçbirisinin doğru cevap veremediği 

görülmüştür.  

Ö1: Mevsimler oluşur. Hocam şu an aklıma gelmiyor.”,  

Ö2: Yaniii..? Tam bi bilgim yok.”,  

Ö3: Dünya’nın üzerindeki hayali çizgi.” şeklinde cevaplar vermişlerdir.   

 Üçüncü sorunun alt sorusu olan "eksen eğikliği olmasaydı.." İfadesinin öğrenciler tarafından 

doldurulması istendiğinde, öğrencilerin verdiği cevaplarda,  

Doğru bilgi kategorisinde kod bulunmamaktadır.  

Yanlış bilgi kategorisinde;  

"Sadece kış ve yaz olurdu.",  

Eksik bilgi kategorisinde; 

"KYK de veya GYK de farklı mevsimler yaşanmazdı.", "Eksen eğikliği olmasaydı ilkbahar ve 

sonbahar yaşanmazdı." şeklindedir. 

 

Dördüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 

 Görüşmenin dördüncü sorusu; "Dünya’nın Güneş etrafında  hareketini çizebilir misiniz?" 

şeklindedir ve öğrencilerden dünya’nın dönme eksenini ve yönünü; dolanma düzlemi ve yönünü 

de belirtmeleri istenmiştir. Öğrenci cevaplarından 4.soru için oluşturulan kodlar: 
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 Doğru bilgi kategorisinde; "Dünya Güneş etrafında saat yönünün tersine hareket eder.", 

"Dünya kendi etrafında saat yönünün tersine hareket eder." şeklindedir. 

 Yanlış bilgi kategorisinde; "Dünya Güneş etrafında saat yönünde hareket eder.", "Dünya 

kendi etrafında saat yönünde hareket eder." şeklindedir. 

  

 Öğrencilerin çizimleri incelendiğinde; çizimlerinde eksen eğikliğine yer vermedikleri 

görülmüştür. 'Dünya Güneş etrafında saat yönünün tersine hareket eder’ bilgisi Ö2 ve Ö3 

öğrenci çizimlerinde de doğru olarak ifade edilirken, Dünya’nın kendi etrafındaki hareketini 

öğrencilerin, çizim ile göstermekte zorlandığı, bu durumun öğrencilerin yüz ifadelerinden de 

anlaşıldığı araştırmacı tarafından gözlenmiştir. 

Beşinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 

 Görüşmenin beşinci sorusu; "Kuzey Yarım Küre için mevsim başlangıcı olarak kabul edilen 

tarihler nelerdir? Neden bu tarihler belirlenmiştir? Hangi özellik dikkate alınmıştır?" 

şeklindedir. Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, alınan kodlar: 

 Doğru bilgi kategorisinde; "21 Aralık kış başlangıcı", "21 Haziran yaz başlangıcı", "23 Eylül 

sonbahar başlangıcı", "21 Mart ilkbahar başlangıcı" şeklindedir. 

 Yanlış bilgi kategorisinde; "23 Mart ilkbahar başlangıcı", "23 Kasım ilkbahar başlangıcı", 

"21 Mart sonbahar başlangıcı", "21 Eylül sonbahar başlangıcı" şeklindedir. 

 Öğrencilerin cevapları incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin genelde mevsim 

başlangıçlarını ay olarak doğru bildiği görülmektedir, öğrencilerin en fazla karıştırdığı tarih ise 

ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin başlangıçlarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin Zihin Haritalarından Elde Edilen Bulgular 

Ö1 Ö2 Ö3 
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 Öğrencilerin çizdiği zihin haritalarında resimlerden ya da çizimlerden faydalanmadığı, 

kavramlarların yüzeysel yer aldığı görülmüştür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Öğrencilerin ‘Mevsimler nasıl oluşur?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; 

çalışmaya katılan öğrencilerin mevsim oluşumundaki ana etmenleri yani eksen eğikliği ve 

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olduğunu bildiği düşünülebilir.  Ancak 

öğrencilerin eksen eğikliğine değindikleri halde güneş ışınlarının geliş açısından 

bahsetmedikleri, “Mevsimler Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve Dünya’nın 23027’ lik 

eksen eğikliği sonucu oluşur.” gibi kısa cevaplar verdikleri görülmüştür. Bu durum bilgi 

eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, Ö1 numaralı öğrencinin “Mevsimler, Dünya’nın 

Güneş’e uzaklığı ile değişir” cevabı, dikkat edilmesi gereken önemli bir kavram yanılgısını 

oluşturmaktadır. Bir çok çalışmada ilgili öğrencilerin genelde aynı yanılgıya düştüğünü 

vurgulamış (Trumper, 2001; Türk, 2010; Türk, Alemdar, Kalkan,2012; Ünsal, Güneş, Ergin, 

2001); Baloğlu Uğurlu (2005) yapmış olduğu çalışmada ise öğrencilerin %26'sının eksen 

eğikliğini bildiğini, 9/10'unun Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketin sonucu mevsimlerin 

oluştuğunu bildiğini ve buna rağmen %60'ının aynı yanılgıya sahip olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin ilk sınıftan itibaren aynı konuları gördüğü düşünüldüğünde bu yanılgının çok 

yaygın bir yanılgı olduğu sonucu çıkarılabilir ve öğretmenlere bu yanılgının giderilebilmesi için 

özellikle çaba sarf etmesi, farklı kavram öğretim yöntemlerinden yararlanmaları gerektiği ve 

planetaryum gezileri ile derslerini desteklenmesi önerilebilir.  

 Öğrencilerin 'Neden Kuzey Yarım Küre (KYK)’de kış yaşanırken Güney Yarım Küre 

(GYK)’de yaz yaşanır?' sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde; tüm öğrencilerin güneş 

ışınlarının geliş açısına ya da eksen eğikliğine değindiği görülmüştür. Fakat “Güneş’ den gelen 

güneş ışınları farklı açılarda geldiği için” cevabını veren öğrenciden cevabının sebebinin 

açıklanması istendiğinde; “Mesela KYK Güneş’e daha yakın olduğu zaman yaz mevsimi 

yaşanır ve daha uzak olursa Güneş’e kış mevsimi yaşanır” şeklinde bir yanılgıya düştüğü 
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belirlenmiştir. Bu veri ilk sorunun sonucunu destekler niteliktedir ve öğrenci Dünya'nın Güneş'e 

uzaklığıyla mevsimlerin oluşumunu eşleştirmiştir. Ayrıca ‘güneş ışınlarının geliş açısı’ 

kavramının ne olduğunu tam olarak bilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 Öğrencilerin 'eksen eğikliği nedir?' sorusuna ise hiçbirinin doğru cevap veremediği tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin cümlelerinde eksen eğikliğini kullanmasına rağmen bu soruya cevap 

verememesi, Bolat ve Altınbaş'ın (2018) fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmen adayları ile 

yaptığı çalışmada da karşılaştığı bir durumdur ve sonuç olarak öğrencileri mevsimlerin 

oluşumunu eksen eğikliği ile açıklamaya çalışsalar da, hiç bir öğrencinin doğru cevap 

verememesi, öğrencilerin eksen eğikliğinin ne olduğunu bilmediklerini kanıtlamaktadır. Eksen 

eğikliği konu ve kavramının öğretiminde araştırmacıların öğretmenlere yardımcı olmaları 

gerektiği önerilmektedir.  

 4. Soruda öğrencilerden Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini çizmeleri istenmiştir. 

Öğrencilerin çizimleri incelendiğinde; çizimlerinde yine eksen eğikliğine yer vermedikleri 

görülmüştür. ‘Dünya Güneş etrafında saat yönünün tersine hareket eder’ bilgisi Ö2 ve Ö3 

öğrenci çizimlerinde de doğru olarak ifade edilirken, Dünya’nın kendi etrafındaki hareketini 

öğrencilerin, çizim ile göstermekte zorlandığı, bu durumun öğrencilerin yüz ifadelerinden de 

anlaşıldığı araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin dolanma eksenini doğru 

çizemediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çizimlerde zorlandığı bu kısımlara başka çalışmalarda 

da yer verilmiştir(Altınbaş, 2014; Bolat, 2014; Bolat ve Altınbaş, 2018). Altınbaş (2014), 

çalışmasında öğretmen adaylarının bazılarının Dünya'nın dolanma düzlemini daire şeklinde 

çizdiğini belirtmiştir. Ayrıca Bolat (2014) Dünya, Güneş, Ay kavramlarıyla ilgili yaptığı 

çalışmada öğrencilerin sadece %5' inin Ay'ın Dünya etrafındaki, Dünya'nın kendi ekseni 

etrafındaki ve Güneş etrafındaki hareketlerini doğru çizdiğini belirtmiştir. Bu yanılgılar, 

öğrencilerin gözlem yapamadıkları olayları zihinlerinde canlandırmakta zorlanmasından dolayı 

oluşabilir. Sonuç olarak öğrencilerin Dünyanın dolanma düzlemi ile ilgili önemli bilgi 

eksikliklerinin ve yanılgılarının olduğu söylenebilir. Bu eksiklik ve yanılgıların giderilmesi için 

planetaryum gezileri düzenlenebilir, üç boyutlu modellerden faydalanılabilir. 

 5. Soruda öğrencilerin 'Kuzey Yarım Küre için mevsim başlangıcı olarak kabul edilen 

tarihler nelerdir? Açıklayınız' sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde, katılımcı öğrencilerin 

genelde mevsim başlangıçlarını ay olarak doğru bildiği görülmektedir, öğrencilerin en fazla 

karıştırdığı tarih ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin başlangıçlarıdır. Altınbaş'ın (2014) 

çalışmasında öğrencilerin genelde mevsim başlangıç tarihlerini bildiğini, fakat çizimle gösterim 

ya da yorum konusunda öğrencilerin çok azının cevap verebildiğini belirtmiştir. Bu durum ilgili 

çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Sonuç olarak öğrencilerin ezber olarak 

tarihleri bildiği ancak ayrıntılı bilgiye sahip olamadığı söyleyenilebilir. Bu tarihleri nedenleriyle 

birlikte öğrenebilmeleri için öğretmenlerin farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmaları 

gerektiği önerilmektedir. Ezbere sistemin önüne geçilebilmesi için öğretmenlerin bu konuda 

daha titiz davranmaları konusunda hassasiyet göstermeleri önerilmektedir.   

 Görüşmenin son kısmında öğrencilerden mevsimler konusunda zihin haritaları oluşturmaları 

istenmiştir. Öğrencilerin oluşturduğu görseller incelendiğinde öğrencilerin genelde aynı 

kavramlara başlık olarak değindiği, görsel ve resimlere yer vermediği görülmüştür. Öğrencilerin 

hiçbiri zihin haritasında eksen eğikliğini ya da dolanma düzlemini çizmemişlerdir. Bu durum 

görüşme sorularından alınan cevapları destekler niteliktedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan 

öğrencilerin, genel olarak mevsimler konusunda geçen soyut kavramları anlamakta zorlandığı 

ve ezber düzeyinde, içselleştirilmemiş bilgilere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler bu 

konuda okul dışı ortamlar ve görseller kullanmalıdır. Ayrıca derslerde zihin haritalarına yer 

verilmesi öğretmenler için rehber ve kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.  
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8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Basit 

Makineler Konusu Başarılarına Görsel Okuma 

Becerilerinin Etkisi 

Alev Doğan143, F. Seçil Gök144 

 

 

Öz 

Fen bilimleri dersi görsel ögeler bakımından zengin bir derstir. Öğrencilerin fen 

kavramlarını anlamlandırmaları da fen bilimleri dersi kapsamında karşılaştıkları görselleri iyi 

okuyup anlamaları ve doğru ifade etmeleriyle mümkündür. Bu nedenle bu çalışmada ortaokul 

8. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında basit makineler ünitesi başarılarına görsel 

okuryazarlığın etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada deneysel desenler içinde yer 

alan ön test son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Çalışma grupları belirlenirken 

öğrencilerin yıl sonu karne puanları ve fen başarıları dikkate alınmış olup uygulama öncesinde 

gruplara ön test yapılarak konulara ilişkin hazır bulunuşluk seviyeleri arasında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir. Araştırma problemlerinin çözümüne yönelik gerekli verilerin 

toplanması için, basit makineler ünitesinin konu kazanımları kapsamında, görsel okuryazarlıkla 

ilişkili 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli başarı testleri hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı 

testlerinin geçerliliği ve güvenirliği örneklem dışında kalan 108 öğrenci ile çalışılarak 

hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinin 

Altındağ ilçesinde bir ortaokulun 8.sınıf kademesinde öğrenim gören 25 kontrol grubu 25 deney 

grubu olmak üzere toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencilerine görsel 

okuryazarlık içeriği ile desteklenmiş müfredata uygun etkinliklerle öğretim yapılmıştır. Kontrol 

grubu öğrencileriyle ise müfredatta ön görülen öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak ders 

işlenmiştir. Yaptığımız bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, deney grubundaki öğrencilerin son 

test puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında istatistiksel olarak 

deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3. (3-5 kelime arası) 

 

Abstract 

 Science course is rich in visual elements. It is also possible for students to make sense of 

the concepts of science by reading and understanding the visuals they encounter in the course 

of science well and expressing them correctly. Therefore, in this study, it is aimed to investigate 

the effect of visual literacy on the success of simple machine unit in the 8th grade students' 

science course. In this study, an experimental model with a pre-test and post-test control group 

which was included in the experimental designs was used. While determining the study groups, 

the students' end of year report card scores and science achievement were taken into 

consideration and pre-test was applied to the groups before the application and it was determined 

that there was no significant difference between the readiness levels of the students. In order to 

collect the necessary data for the solution of the research problems, multiple choice achievement 

tests consisting of 20 questions related to visual literacy were prepared within the scope of the 

subject acquisitions of the simple machines unit. The validity and reliability of the achievement 
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tests were calculated by studying 108 students outside the sample. The sample group of the 

study consists of 25 control groups and 25 experimental groups in a total of 50 students in the 

8th grade of a secondary school in Altındağ district of Ankara province in 2018-2019 academic 

year. Experimental group students were taught with activities appropriate to the curriculum 

supported by visual literacy content. The control group students were taught using the teaching 

methods and techniques provided in the curriculum. The results obtained from this study show 

that there is a statistically significant difference between the post-test scores of the experimental 

group and the post-test scores of the control group in favor of the experimental group. 

Keywords: Science Education, Visual Literacy, Simple Machines 

 

Giriş 

Genel anlamda kullanılan okuryazarlık herhangi bir disiplin çerçevesinde bireye 

kazandırılan bilgi ve beceriler bütünü olarak ifade edilmektedir (Özdemir & Göktepe, 2015). 

Gelişen teknoloji ile birlikte okuryazarlık kavramı farklı alanlarda yer edinmeye başlamış dijital 

okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, görsel okuryazarlık 

gibi yeni okuryazarlık türleri literatürde yerini almaya başlamıştır (Stokes, 2001; Kellner, 2001).  

Bahsedilen okuryazarlık türlerinden görsel okuryazarlık kavramı 1960’lı yılların ilk 

zamanlarında gelişmiş ülkelerde duyulmaya başlanmıştır (Avgerinou ve Ericson, 1997). Görsel 

okuryazarlıktan bir kavram olarak bahseden ilk kişinin John Debes olduğu görülmüştür. Debes 

görsel okuryazarlığı “İnsanın görerek ve aynı zamanda diğer algılama deneyimleriyle 

bütünleştirerek geliştirebileceği bir grup görme becerisidir” şeklinde tanımlamıştır 

(Debes,1969). Görsel okuryazarlığa ilişkin yapılan tanımlamalar incelendiğinde araştırmacılar 

tarafından çok sayıda farklı tanım yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle görsel okuryazarlık ve 

görsellerin kullanımıyla ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları tarafından Uluslararası Görsel 

Okuryazarlık Derneği (The International Visual Literacy Association) kurulmuştur (Tüzel, 

2010). Bu dernekte görsel okuryazarlık tanımlarının; “bir insanın görme yeteneğini, görme ve 

diğer duyu organları ile bütünleştirerek geliştirmesi, görsel imgelerle iletişimi yorumlama 

yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel imgeler kullanarak mesaj oluşturması , sözlü dili görsel 

imgeye dönüştürme ve tam tersini yapabilme yeteneği, görsel ortamda görsel bilgiyi 

değerlendirmek için araştırma yapabilme yeteneği” unsurlarını içermesi gerektiği belirlenmiştir 

(IVLA, 2016). Buradan yola çıkılarak, genel olarak görsel okuryazarlığın tanımı, “şekil, grafik, 

resim, tablo, şema vb. yorumlayabilme, görsellerden çıkarımda bulunup verilmek istenilen 

mesajı algılayabilme yeteneği” olarak yapılabilir. 

Günümüzde, yazılı metinlerin anlamını öğrenmek nasıl bir gereklilikse, görselleri okumayı 

ve anlamayı öğrenmek de önemli bir gereksinim haline gelmiştir (Parsa, 2007). Bu anlamda 

bakıldığında “görsel okuryazarlık” konusu giderek önemli hale gelmekte ve ortaya çıkan yeni 

okuma türlerine yönelik eğitimlerin de merkezinde yer almaktadır (Tüzel, 2010). Görsel 

okuryazarlık öğrencilere, görseller aracılığıyla verilmek istenilen mesajı almak, irdelemek, 

yorumlamak ve görsel mesaja yanıt oluşturmak gibi konularda büyük faydalar sağlar. Bu 

nedenle eğitimde öğrencilerin görsellerden en üst düzeyde faydalanabilmesi için, okullarda 

görsel okuryazarlık eğitiminin verilmesi önemlidir (Barner’den aktaran İşler, 2002).  

Fen bilimleri dersinin öğrenme alanları , “Dünya ve Evren”, “Canlılar ve Yaşam”, “Madde 

ve Doğası”, “Fiziksel Olaylar”, “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” olarak belirlenmiştir 

(MEB, 2018). Belirlenen öğrenme alanları kapsamında gerçekleşmesi beklenen öğrenme süreci; 

keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamakta ve öğrencilerin 

yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade 

edebilmesini kapsamaktadır (MEB, 2018). 

Öğrencilerin kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilmeleri için ise genel 

okuma yazma becerinin yanında görsel okuryazarlık becerilerine de sahip olması 

gerekmektedir. Ayrıca fen bilimleri dersinin güncel öğretim programı incelendiğinde belirlenen 

öğrenme alanları kapsamındaki ünitelerin görsel içerik bakımından zengin olduğu görülmüştür. 
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Bu durumlar göz önüne alındığında görsel okuryazarlığın fen bilimleri dersi için ne kadar 

önemli olduğu açıktır. 

Yöntem 

Araştırmacının problem durumuna ve alt problemlerine cevap bulması amacıyla, 

araştırmacı tarafından geliştirilen plana araştırma modeli denir (Büyüköztürk vd., 2011). Bu 

araştırmanın modeli de, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi kapsamında Basit 

Makineler ünitesi akademik başarısına görsel okuryazarlığın etkisinin olup olmadığını 

belirlemeye yönelik ön test son test kontrol gruplu deneysel desendir. 

Deneysel araştırmalar, bağımlı ve bağımsız değişkenler kapsamında 

yürütülmektedir(McMillan, 2000). Bir deneysel araştırma sürecinde bağımsız değişken, bağımlı 

değişkene neden olan değişken olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2012). Buradan hareketle, 

bu çalışmanın bağımlı değişkeni ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamındaki 

Basit Makineler ünitesine ilişkin akademik başarıları şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın 

bağımsız değişkeni ise görsel okuryazarlıktır. 

Katılımcılar  

Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde orta seviyeli bir 

ortaokulda öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya dair 

uygulamalar fen bilimleri derslerinde yapılmıştır. Araştırma için seçilen deney ve kontrol grubu 

öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki fen bilimleri dersi akademik başarılarına 

bakılarak, 25 öğrencilik deney ve 25 öğrencilik kontrol grubu olmak üzere iki denk grup 

oluşturulmuştur.  

Ayrıca araştırmada kullanılacak başarı testlerinin güvenirlik analizlerinin yapılması için 

örneklem dışında kalan 108 öğrenci ile çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında görsel okuryazarlığın sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi akademik başarılarına etkisinin araştırılması için Basit Makineler ünitesi kapsamında 2 

kazanım seçilmiştir. Araştırma problemlerinin çözümü için gerekli veriler çoktan seçmeli 20 

sorudan oluşan bir “Başarı Testi” ile belirlenmiştir. Başarı testinin güvenirliğini hesaplamak için 

test örneklem dışında kalan 108 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler 

sonucunda Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak, testin güvenilir olduğu belirlenmiştir 

(Cronbach alfa=.79). Testin kapsam geçerliğinin belirlenmesi için ise uzman görüşüne 

başvurulmuştur.  

Hazırlanan başarı testi her iki gruptaki öğrencilere hem ön test hem de son test olarak 

uygulanmıştır. Uygulamada ilk olarak, hazırlanan başarı testi hem deney hem de kontrol 

grubundaki öğrencilere ön test olarak uygulanmıştır. Ön testin uygulanmasından sonra deney 

grubundaki öğrencilere 6 ders saati boyunca müfredata uygun olarak görsel okuryazarlığa dayalı 

öğretimle zenginleştirilmiş çalışma yaprakları destekli öğretim programı uygulanmıştır. Kontrol 

grubu öğrencileriyle ise müfredatta ön görülen öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak ders 

işlenmiştir. Verilen eğitimlerin ardından başarı testi her iki gruba da son test olarak 

uygulanmıştır.  

Deney grubu ve kontrol grubunda bulunan öğrencilere uygulanan ön test ve son testlerden 

elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiştir. 

  

Bulgular 

Araştırmada “Görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları destekli öğretim programı 

uygulanmış deney grubu öğrencileri ile müfredatta ön görülen yöntemin uygulandığı kontrol 

grubu öğrencilerinin Basit Makineler ünitesi kapsamında uygulanan ön testleri ve son testleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna yanıt aranmış, bu sorunun yanıtlanması için ise 
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deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ve son test sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen veriler ile bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

Tablo 1. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test Sonuçlarının t-testi Analiz Sonuçları. 

  

 

 

 

           

Fen bilimleri dersi Basit Makineler ünitesi kapsamında hazırlanan görsel okumaya 

yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçlarına ilişkin yapılan 

bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre deney ve kontrol 

gruplarının birinci alt probleme ilişkin ön test başarı puan ortalamasında 0.05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur, t (48)=1.01 p=.34 . Bu sonuca göre deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin Basit Makineler ünitesine ilişkin hazır bulunuşluk seviyelerinin 

denk olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Sonuçlarının t-testi Analiz Sonuçları. 

Grup n x ̄ s SD t p 

Deney 25 17,80 1,97 48 4,85 ,00 

Kontrol 25 12,78 3,65    

Fen bilimleri dersi Basit Makineler ünitesi kapsamında hazırlanan görsel okumaya 

yönelik başarı testi için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı puan ortalamalarının deney 

gruplarında yapılan görsel okuryazarlığa dayalı çalışma yaprakları destekli öğretim sonrası 

anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t-

testi yapılmış, analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda deney ve 

kontrol sınıflarının başarı puan ortalamaları arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir, t (48)=4.85 , p=.00 . Deney grubu öğrencilerinin başarı puan ortalaması 

(x̄ =17.80), kontrol grubu öğrencilerinin başarı puan ortalamasından (x̄ =12.78) daha yüksektir. 

Buna göre görsel okumaya dayalı çalışma yaprakları destekli öğretimin, uygulanan başarı testi 

üzerinde başarı puan ortalamalarını artırmada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın problemine yönelik çalışmaların başlangıcında deney grubu öğrencileri 

ile kontrol grubu öğrencilerinin Basit Makineler ünitesi kazanımlarına yönelik görsel okumaya 

dayalı başarı testi ön test sonuçları analiz edilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Her iki grubun ön test başarı puanları karşılaştırılmış ve gruplar arasında 0.05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda her iki gruptaki 

öğrencilerin de konuya yönelik hazır bulunuşluk seviyelerinin aynı olduğu söylenebilir.  

Araştırmada ön testin uygulanmasının ardından deney grubu öğrencilerine Basit 

Makineler ünitesi kapsamında çalışma yaprakları ile öğretim gerçekleştirilmiştir. Kontrol 

grubunda ise müfredatta ön görülen plan doğrultusunda ders işlenmiştir. Araştırmanın uygulama 

süreci 2 hafta boyunca 6 ders saatinde tamamlanmıştır.  

Grup n x ̄ s SD t p 

Deney 25 8,40 2,19 48 1,01 ,34 

Kontrol 25 7,80 2,00    
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Konu anlatımlarının deney ve kontrol gruplarında tamamlanmasının ardından her iki 

gruba da ön test olarak uygulanan başarı testleri son test olarak uygulanmıştır. Gruplara 

uygulanan son testler karşılaştırılmış, elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Bulgulara göre 

deney ve kontrol grupları başarı puanları arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde deney grubunun 

lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu durum Basit Makineler ünitesini görsel 

okuryazarlığa dayalı öğretim yöntemiyle işleyen deney grubu öğrencilerinin, aynı konuyu 

müfredatta ön görülen plana göre işleyen kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı 

olduklarını ortaya koymaktadır.  

Bu uygulamada konu kazanımlarına yönelik olarak hazırlanan etkinliklerde, görseli 

okuma ve yorumlama, kavram haritası çizme, kavram karikatürü yorumlama ve karikatür çizme 

etkinliklerine yer verilmiştir. Benzer şekilde Evrekli ve Balım 2010 yılında yaptıkları bir 

çalışmada fen derslerinde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımına dayalı etkinliklerin 

öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarısını olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Başka bir çalışmada Kaptan, kavram haritalarının fen bilimleri dersinin her aşamasında 

kullanılabileceğini ve kavram haritası kullanmanın öğrencilerin akademik başarısını olumlu 

etkileyeceğini belirtmiştir. Bahsedilen araştırmalardan elde edilen sonuçlar bizim çalışmamızı 

destekler niteliktedir. 

 

Bu araştırmada yapılan uygulamalar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunabilir: 

1. Bu çalışma fen bilimleri dersinin basit makineler ünitesi ile sınırlı olduğundan fen 

bilimleri dersi kapsamında farklı ünitelerde de görsel okuryazarlık çalışmaları 

yapılabilir. 

2. Eğitim sürecinde kullanılan görsellerin öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun 

olacak şekilde seçilmesi ve öğrencilerin sürece etkin katılımının sağlanması önerilir. 

3. Eğitim öğretim sürecinde kavramların görsel materyaller ile somutlaştırılarak 

anlatılması konunun öğrenilmesini ve hatırlanmasını kolaylaştıracağından bu süreçte 

kullanılan etkinliklerde görsellerin daha sık kullanılması önerilir. 

4. Görsel okuryazarlık destekli öğretim uygulanırken kullanılan çalışma yapraklarının 

renkli olarak çoğaltılması önerilir.  

5. Görsel okuryazarlık destekli öğretimde kullanılan çalışma yapraklarının uygulanması 

müfredatta ön görülen plana göre daha fazla zaman alacağından, fen bilimleri dersinin 

yanında bilim uygulamaları dersi gibi seçmeli bir dersin de uygulama için kullanılması 

önerilir.  
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Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Konusuna Karar Verme 

ve Tez Tamamlama Sürecine İlişkin Görüşleri 

Funda ÇİFTCİBAŞI145, Murat KURT146, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU147 

 

 

Öz 

Yeni öğrenme çağında bilgi rekabeti ve konu alanında uzmanlık önemli bir durumdadır. 

Lisans eğitiminin bir üst seviyesi olan yüksek lisans eğitiminin en önemli görevi alanında uzman 

kişiler yetiştirmek, bilimsel araştırma beceri kazandırmaktır. Yüksek lisans eğitimi sırasında 

edinilen tecrübelerle uzmanlaşma sağlanmaktadır. Bu yaşanılan tecrübelerin çoğu tez konusuna 

karar verme ve tez tamamlama sürecine etki etmektedir. Bu süreçte dikkatli ve detaylı bir şekilde 

çalışılması gerekmektedir. Bunun için yüksek lisans öğrencilerinin süreç hakkında görüşlerinin 

alınması etkili bir eğitim öğretim süreci devamında tez konusu seçimi ve tamamlanması için 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı yüksek lisans öğrencilerinin tez konusuna karar verme ve tez 

tamamlama sürecini nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma 

modellerinden olgu bilim yöntemine  bağlı uygulanmıştır. İki doktora öğrencisi ve bir yüksek 

lisans tez sürecinde olan öğrenci ile birlikte çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu 

amaçlı örneklem seçim yöntemine uygun olarak belirlenmiş ve mülakata katılan katılımcılar 

için gönüllük esası hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin tez konusuna karar 

verme ve tez tamamlama ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar 

yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma 

kapsamında yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin bir tez konusu belirlerken ve tezlerini 

tamamlama sürecine girdiklerinde nelerden etkilendikleri, nelerden faydalandıkları, ne tür 

sorunlar yaşadıkları gibi olaylar incelenmiştir. Sonuç olarak ise tez konusunu belirleme ve tez 

tamamlama süreci belirli aşamaları olan ve dikkatli bir şekilde ilerlenmesi gereken yol olarak 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Tez, Yüksek lisans 

Abstract 

In the new age of learning, knowledge competition and subject matter expertise are 

important. The most important task of graduate education, which is a higher level of 

undergraduate education, is to train experts in the field and to gain scientific research skills. 

Specialization is provided by the experiences gained during the graduate education. Most of 

these experiences affect the decision-making process and thesis completion process. This 

process needs to be studied carefully and in detail. For this reason, it is important to get the 

opinions of the graduate students about the process and to select and complete the thesis subject 

in the continuation of an effective educational process. The aim of this study is to reveal how 

graduate students evaluate the process of decision making and thesis completion. The research 

was applied depending on the phenomenology method of qualitative research models. A 

working group was formed with two doctoral students and one graduate student in the process 

of thesis. The study group was determined in accordance with the method of sampling selection 

and information was given about the volunteering principle for the participants. In this study, 

semi-structured interviews were conducted to get the students' opinions about the thesis decision 
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and thesis completion. Content analysis method was used in the analysis of the obtained data. 

Within the scope of this research, the events such as what they are affected, what they have 

benefited from, and what kind of problems have been examined when determining the subject 

of a thesis and entering the process of completing the thesis. As a result, the process of 

determining the thesis subject and completing the thesis is seen as a path that has certain stages 

and needs to be proceeded carefully. 

Keywords: Education, Thesis, Master 

Giriş 

 Bilgi rekabeti günümüzde hızla yayılmış durumda ve alanda uzmanlaşmak önemli bir 

hal almaktadır. Üniversiteler toplumsal ilerleyişi geliştirmek ve bilimsel alanda bilgiyi aktif hale 

getirmekle sorumlu kurumlardır (Saracoğlu, 2008). Alanda uzmanlaşmak için üniversitelerde 

alınan lisans seviyesindeki eğitim yeterli bulunmamaktadır (Turhan & Yaraş, 2013). Bireylerin 

meslek alanlarında bilgi seviyelerini arttırmak ve donanımlı olmalarını sağlamak gibi hedefleri 

olan lisansüstü eğitim; alanda bilimsel çalışmalar yaparak ve lisans eğitiminden daha bilgili bir 

eğitime ulaşma olarak adlandırılabilir (Köksalan, İlter & Görmez, 2010).  

 Türkiye’de lisansüstü eğitim 1960’lı yılların sonlarına kadar doktora eğitimi halinde 

yüksek lisans olmadan hoca-asistan ilişkisi ile meydana gelmektedir (Çakar, 1997). 1970’li 

yıllardan önce çıkarılan yönetmelikler ile iki kademeli eğitim şekline geçilmiştir. Yüksek lisans 

ve doktora kademeleri ile yönetmelikler işleme koyulmuştur (Çakar, 1997).  Yüksek lisans ve 

doktora eğitim faaliyetleri üniversiteye bağlı fen, sosyal, sağlık ve eğitim bilimleri gibi 

enstitülerce verilmektedir (Karaman & Bakırcı, 2010).  

 Bireylerin niteliklerinin artmasını geliştirmeyi ve alanda uzmanlaşmayı sağlayan 

lisansüstü eğitim, farklı alanlarda olan tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini içinde 

barındırır. Tez ile sona gelinen yüksek lisans eğitimi öğrencilerin bilimsel araştırma 

basamaklarını ve yöntemlerini uygulayıp bilgiye ulaşma, düzenleme ve değerlendirme gibi 

süreçler ile bilgiyi nasıl kullanması gerektiğini vurgular (2547 Sayılı YÖK Kanunu, 3/f. 

Maddesi). 

 Yüksek lisans eğitiminin kazandırmak istediği en önemli hedef öğrencilerin bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşmaları, yorumlamaları ve değerlendirme 

yapmalarını kazandırmaktır (Karaman ve Bakırcı, 2010). Doktora eğitiminin amacı ise 

oluşturulan kazanılmış olan bilgilerin akademik alanda uygulamaya koyulmasına yardımcı 

olmaktır (Pyhalto, Toom, Stubb & Lonka, 2012). 

 Yüksek lisans ve Doktora eğitiminde tez oldukça önemlidir (Jasenek & Cervenova, 

2009). Tez, iddiaya veya bir tartışmaya dayanarak fikir ve öneriyi içinde barındıran 

dökümanlardır. Tez yapılacak olan bir alandaki çalışmaya belirli bir bakış açısı katar. Araştırma 

sürecinde kazanılmış olan bilgiler ve sonuçlarla kurulmuş olan hipotez savunulmaya çalışılır. 

Zorlu bir süreçten geçecek olan öğrenciler lisansüstü eğitimde danışman ve tez konusu seçme, 

tez önerisi bulma, tezde bulunan etkinlikleri uygulama ve son olarak tezi yazma aşamasına 

geçme gibi birçok basamağı birlikte yürütmesi gerekmektedir (Bakioğlu & Gürdal, 2001). 

 Ele alınan tez konusu için literatür taramasının eksik yapılması ya da konunun önceden 

çalışılmış olup olmadığına bakılmaksızın o konunun ele alınması aynı yöntem ve aynı 

sonuçlarla farklılık oluşturmadan literatüre kazandırılmış olur (Oruç & Ulusoy, 2008). Yapılan 

bu araştırma ile yüksek lisans tez aşamasında olan ve yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan 

bireylerin tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda, araştırmalarına yeni başlayan lisansüstü 

öğrencilerin lisansüstü eğitimle ilgili farkındalık seviyelerinin artacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı yüksek lisans öğrencilerinin tez konusuna karar verme ve tez tamamlama 

sürecini nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaktır. 

  

Problem Cümlesi 
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Yüksek lisans öğrencileri tez konusuna karar verme sürecini ve tez tamamlama sürecini nasıl 

anlamlandırmaktadırlar?  

Alt Problemler 

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler tez konusuna karar vermeyi nasıl ifade ederler? 

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler tez tamamlama sürecini nasıl anlamlandırırlar? 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Araştırma nitel araştırma modellerinden olan olgu bilim modeli kapsamında 

geliştirilmiştir. Olgu bilim bireylerin iç yaşamlarında kazandıkları, bilinçli olarak tecrübe 

ettikleri ve yaşadığı günlük hayattaki davranışlarını ele alır (Merriam, 2015). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma, 2 doktora öğrencisi ve 1 yüksek lisans tez sürecinde olan öğrenci ile birlikte 

yürütülmüştür. Çalışma grubu amaçlı örneklem seçim yöntemine uygun olarak seçilmiştir. 

Mülakata katılım sağlayan bireylere gönüllülük esasından bahsedilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, öğrencilerin tez konusuna karar verme ve tez tamamlama ile ilgili 

görüşlerini ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar oluşturulmuştur. Nitel 

araştırmada mülakatlar genellikle veri toplama aracı olarak uygulanmaktadır. Veri toplama 

yöntemi olarak mülakatın verimli ve etkili bir uygulanabilmesi için bu yöntemin özel 

niteliklerini, zayıf ve güçlü yönlerini iyi yorumlamak, nitel veriye ulaşmayı kolaylaştıracak bir 

mülakat formu geliştirmede ve mülakatı gerçekleştirme sürecinde dikkate alınması önerilen 

ilkelere değer vererek uygulamak gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırma kapsamında geliştirilen mülakat soruları alanında uzman iki farklı alan eğitim 

uzmanı bilgisine sunulmuştur verilen dönütler ile düzeltmeler yapılmış ve son form elde 

edilmiştir. Düzeltmeler sonucunda mülakatlarda öğrencilere, tez konusu belirleme sürecinde 

yaşanılan sorunlar ve tez tamamlama sürecinde yaşanılan sorunlar nelerdir gibi sorular 

yöneltilmiştir. 

Veri Toplama Süreci 

 Mülakat verilerini toplama süreci öğrencilerden izinler alınarak ses kaydı ile 

yürütülmüştür. Veri doyumu sağlanana kadar mülakat devam etmiştir. Tahmini görüşme süresi 

30 ile 60 dakika arasında gerçekleşmiştir. 

Verilerin Analizi  

Mülakatlarda kayda alınan ses verileri yazılı metinlere dönüştürülerek işleme alınmıştır. 

Yazılı metne dönüştürme aşamasında her bir öğrenciye belirli kodlar verilmiştir. Ulaşılan 

verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizinde öncelikle, birbirine 

benzeyen bir çok kavram frekanslara ayrılarak kategorileri oluşturur daha sonra oluşan 

kategorilerden temalar ortaya çıkar bunlar araştırmacıların okuyabilmesi için en sade şekilde 

yorumlanır (Yıldırım & Şimşek, 2011). 

Bulgular 

Yüksek lisans tez yazma aşamasında olan ve tezlerini tamamlayan öğrencilerle yapılan 

mülakatlardan elde edilen bulgular araştırmanın alt problemlerine uygun olarak verilmiştir. 

Yüksek lisans yapmanızın nedenleri nelerdir? Sorusuna yönelik verilen cevaplar 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2. 

Yüksek lisans yapma nedenleri. 
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TEMA KATEGORİ KODLAR-FREKANSLAR 

 

 

 

 

Yüksek lisans yapma nedenleri 

 

 

 

 

Kendini gerçekleştirme 

 

Kendimi geliştirmek için bir şeyler 
yapılması gerektiği (1) 

Lisans mezunu olarak kalmak 
istememesi (1) 

Kendini tekrarladığını düşünmesi 
(1) 

Bölümünü sevmesi (1) 

Gelişimde payının olmasını 
istemesi (1) 

 

   

Bazı öğrenci cevapları şu şekildedir;  

ÖB1: ‘…ben bu süreçte bir süre sonra hep aynı şeyleri tekrarladığımı düşündüm. Kendimi 

tekrarladığımı düşündüm, kendimi geliştirmek için bir şeyler yapmam gerektiğine karar 

verdim…’ 

ÖB3: ‘Biyoloji çok geniş kapsamlı bir bölüm bende bölümümü seviyorum. Yüksek lisans 

yaparak daha spesifik bir alanda kendimi geliştirmek istedim.’ 

Tablo 3. 

Üniversitenin bu bölümü seçmedeki bir etkisi. 

Tema  Kategori  Frekans  

 

 

 

Üniversitenin bu bölümü 
seçmedeki etkisi 

 

 

 

 

Olumlu 

 

 

 

 

İkamet edilen il olduğu için (1) 

Kendi okuduğu okulu olduğu 
için (2) 

Kendi alanı olduğu için (2) 

 

   

Bazı öğrenci cevapları şu şekildedir;  

ÖB2: ‘…MEB de kadrolu bir öğretmenim dolayısıyla kendi alanımda daha fazla yöntem tekniğe 

ihtiyacım olduğunu düşündüm ve dolayısıyla Yüksek lisansımı da fen eğitimi üzerine yapmayı 

istedim.’ 

ÖB3: ‘…dersleri yoğunlukta olduğu için devam zorunluluğuna daha çok önem veriliyor. 

Samsun da ikamet ettiğim için Ondokuz mayıs üniversitesi tercih ettim.’ 

Tablo 4. 

Tez konusu seçerken dikkat edilen faktörler. 

Tema  Kategori  Frekans  



 

893 
 

 

 

 

Tez konusu seçerken  

dikkat edilen faktörler 

 

 

 

Önemli  

Güncel bir konu olması (1) 

Öğretmenlik yapılması (1) 

Öğrencinin ihtiyacı (1) 

Araştırılmamış bir konu olması 
(1) 

Kaynak buluna bilmesi (1) 

Rahat çalışılabilir olması (1) 

Önceden merak edilen bir konu 
olması (1) 

 

   

Verilen öğrenci cevaplarından bazıları; 

ÖB1: ‘…öncelikle güncel bir konu olmasına dikkat ettim çok fazla yapılmamış konu olmasına 

dikkat ettim. Açıkçası kaynak olabilmesi yani kaynak bulabilme ona da dikkat ettim.’ 

ÖB2: ‘…Öğrencilere ne kadar yöntem teknik öğretirseniz öğretin, ne kadar iyi yöntemlerle ders 

anlatırsanız anlatın, öncelikle öğrencinin bunu almaya istekli olması çok önemli bu yüzdende 

motivasyon yöntemleri üzerinde çalışmak istedim.’ 

Tablo 5. 

Tez konusu seçtikten sonra alınan tepkiler. 

Tema  Kategori  Frekans  

 

 

 

 

Tez konusunu seçtikten  

sonra alınan tepkiler 

 

 

 

 

Olumlu 

Güncel bir konu olduğu için (1) 

Kendi öğrencilerinin üzerinde 
uygulanacağı için (1) 

Kendi öğretmenliğinde eksik 
gördüğü için (1) 

Danışmanı her aşama da  
bilgilendirildiği için (1) 

Öğrencilerde eksik görüldüğü 
için (1) 

 

   

Bazı öğrenci cevapları; 

ÖB2: ‘…Danışmanımla karar verdiğim bir konuydu ve kendi öğretmenliğimde de eksik 

gördüğüm, öğrenciler üzerinde de etkisi olacağını düşündüğüm bir konu olduğu için bu yöntemi 

seçtim.  

ÖB3: ‘…yardımcı olan hocalarımdan olumlu dönüşler aldım.’ 

 

Tablo 6. 

Tez verileri toplarken yaşanılan sorunlar. 
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Tema  Kategori Frekans  

 

 

 

 

Tez verileri toplarken  

yaşanılan sorunlar 

 

Var 

İzin alma süreci (1) 

Tez için kullanılan araç 
gereçlerin geç ulaşması (1) 

Nicel verileri toplama (2) 

 

  

Yok  

Denemelerin olumlu sonuç 
vermesi sonucunda (1) 

Henüz toplanılmadığı için (1) 

 

 

Öğrenci cevaplarından bazıları şu şekilde verilmiştir; 

ÖB1: ‘…izin alma konusu biraz uzun sürüyor’ 

ÖB3: ‘…veri aşamasına geçmeden enzim ve diğer materyallerin satın almadan sonra elimize 

ulaşması olması gerekenden uzun sürdüğü için zaman konusunda sorun yaşadım.’ 

 

Tablo 6. 

Tez verilerini analiz ederken yaşanılan sorunlar. 

Tema  Kategori  Frekans  

 

 

Tez verilerini analiz  

ederken yaşanılan sorunlar 

 

Var  

 

SPSS programında zorlanılması 
(2) 

 

  

Yok  

Henüz yapılmamış olması (1) 

Yorumlamayı kolay bir şekilde 
ifade etme (1) 

 

Bazı öğrenci cevapları; 

ÖB2: ‘…genellikle SPSS kullanımıyla ilgili sıkıntılar çektim.’ 

ÖB3: ‘…Analiz için SPSS programını kullandım Lisans da bu konuda eğitim almadığımız için 

öğrenme kısmında biraz zorlandım.’ 

Tartışma 

Bu araştırma kapsamında yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin bir tez konusu 

belirlerken ve tezlerini tamamlama sürecine girdiklerinde nelerden etkilendikleri, nelerden 

faydalandıkları, ne tür sorunlar yaşadıkları gibi olaylar incelenmiştir. Araştırma bünyesinde 

yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler ile yapılan mülakatlar sonucunda altı ana tema ortaya 

çıkmıştır. 
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 İlk tema, yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin yüksek lisansı seçme nedenleri ile 

alakalıdır. Bu tema altında, kendini yetiştirme kategorisi ortaya çıkmıştır. Kendini yetiştirme 

kategorisinde öğrenciler, lisans mezunu olarak kalmak istemedikleri, kendini tekrarladığını 

düşünmesi ve kendini geliştirmek istemesi gibi yanıtlar verdikleri görülmektedir. 

 İkinci tema, lisansta okumuş oldukları üniversitenin yüksek lisansta tez konusu 

çalışacağı bölümü seçmede etkisinin olup olmaması ile ilgili oluşturulmuştur. Bu tema 

kapsamında olumlu kategorisi oluşmuştur. Öğrenciler lisansta okudukları okul olduğu için, 

ikamet edilen il olduğu için olumlu yönde etki ettiği görülmektedir.  

 Üçüncü temada ise öğrencilerin tez konusu seçerken dikkat ettikleri faktörler ortaya 

çıkmıştır. Bu temaya yönelik önemli kategorisi oluşmuştur. Öğrenciler genel olarak güncel bir 

konu olması, kaynak buluna bilmesi, merak edilen bir konu olması gibi görüşler sunmuşlardır. 

Benzer bir çalışmada Kiley  (2003) aldığı sonuçlarda danışmanların öğrencilere güncel bir konu 

üzerinde ya da merak edilen bir konu üzerinde bir çalışma yapılmasının uygun olabileceğini 

belirtmiştir. Barutçu & Onaylı (2016) hazırladıkları çalışmada tez konusu belirlerken katılımcı 

yanıtlarından konunun güncel olması bireyin ilgisinin çekmesi ve belirlenen sürede 

tamamlanabilecek olması görüşlerini sunmuşlardır. 

 Dördüncü tema olan tez konusu seçtikten sonra alınan tepkiler ile ilgili olumlu 

kategorisi oluşmuştur. Öğrenciler genel olarak güncel bir konu seçtiği için olumlu dönütler 

aldığını, danışmanının seçiminde yardımcı olduğu için olumlu dönütler aldığını 

vurgulamışlardır. Barnes, Williams & Stassen’na (2012) göre öğrenciler danışmanlarına çok 

güveniyor ve en çok desteği danışmanlarından bekliyor. Öğrenciler ile danışman arasındaki 

etkili iletişim öğrencilerin tez konusu bulma ve tez tamamlama sürecinde karşı karşıya geldikleri 

sorunları en aza indirmek ve kolayca çözülebilir hale getirmek için önemlidir (Gelso, 1997). 

 Beşinci tema olan tez verisi toplarken yaşanılan sorunlar adlı temadan var-yok 

kategorisi elde edilmiştir. Var diye görüş bildiren öğrenciler izin alma sürecinden, araç 

gereçlerin geç toplanılmasından yakınmışlardır. Karadağ & Ay (2007). da yaptıkları çalışmada 

kaynaklara ulaşılmamasından, özgün bir konu olmadığı için verilere ulaşılmamasından söz 

etmişlerdir. 

 Son tema olan tez verilerini analiz ederken yaşanılan zorluklar ele alındığında var-yok 

kategorisi oluşturulmuştur. Var diye görüş bildiren öğrenciler SPSS programında yaşanılan 

zorluklardan bahsetmişlerdir. Yok diye görüş bildiren öğrenciler veri yorumlamayı sevdiğini ve 

kolay yorumlama yapabildiğini söylemişlerdir. 

Sonuç 

Yüksek lisans öğrencilerinin tez konusuna karar verme ve tez tamamlama sürecine 

ilişkin yaşandıklarını nasıl anlamlandırdıklarının amaçlandığı bu çalışmada öğrencilerin 

kendilerini geliştirmek için yüksek lisans yapmak istemeleri alanlarında uzmanlaşmak 

istemeleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler tez konusu belirlerken önemli gördükleri bazı 

kriterlere dikkat çekmişlerdir. Bu kriterlerden güncel konu olması literatürde tarama yapılmış 

olması ve kolay ulaşılabilecek bir konu olması, merak edilen bir konu olmasının önemli 

olduğunu vurgulamışlardır. Tez tamamlama sürecinde yaşadıkları tecrübeleri veri grubuna 

ulaşmada ki zorluklardan, danışmanın yardımından, bilgisayar programlarının iyi bir şekilde 

öğrenilmesinden ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak tez konusuna karar verme ve tez tamamlama 

süreci belirli basamakları olan ve dikkatli bir şekilde ilerlenmesi gereken yol olarak 

görülmektedir. 

 

Öneri 

Yüksek lisans yapma nedenlerinin iyi bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. 

Bölüm seçiminde tarama yapılması ve uzmanlaşmak istenilen alanın araştırılması önerilebilir. 
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Tez konusu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlarda danışaman yardımına başvurulması 

önerilmektedir. 

Tez konusu belirlenirken belirlenen sürede bitebilecek tez konusu seçilmesi önerilebilir. 

Tez konusunda öğrenci isteği danışmanlar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. 

İstatistik bilgisayar programları dersleri arttırılabilir. 

Tez danışman seçimine dikkat edilmeli alan dışı danışman seçmemeye özen gösterilmelidir. 
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Fen Bilimleri Öğretiminde Canlılar ve Yaşam Öğrenme 

Alanında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Hazır 

Oluş Düzeylerinin Belirlenmesi 

Ömer Saylar148,   Büşra Aktaş149 

 

                                               

Öz 

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının, Fen Bilimleri dersinde yer alan canlılar ve 

yaşam öğrenme alanıyla ilgili bilişsel hazırbulunuşluk seviyeleri tespit edilmiştir. Canlılar ve 

yaşam öğrenme alanıyla ilgili öğretmen adaylarının bilşsel hazırbulunuşluk seviyelerini 

saptamak amacıyla üniversite 3. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarına başarı ölçeği 

uygulanmıştır. Bu sorulara uzman görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Çalışma, Ankara 

ilinde bulunan Gazi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan gönüllü 3. sınıf öğretmen adayları 

ile yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve veriler verilen 

cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Canlılar ve 

yaşam öğrenme alanının içerdiği konularla ilgili öğretmen adaylarına bilişsel hazırbulunuşluk 

düzeyleri dikkate alınarak bir başarı ölçeği uygulanmıştır. Bu başarı ölçeği uygularken öğretmen 

adaylarının bilgi birikimlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre öğretmen adaylarının canlılar 

ve yaşam öğrenme alanıyla ilgili bilişsel hazırbulunuşluklarının yeterli düzeyde olduğu olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının 

eksik oldukları konuların tespiti yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Fen Bilimleri, Canlılar ve Yaşam, Öğretmen Adayları, Bilişsel Hazır Oluş 

 

Abtract 

In this study, the pre-service science teachers' cognitive readiness levels related to living 

things and life learning area in Science course were determined. In order to determine the 

cognitive readiness levels of pre-service teachers related to living and life learning areas, 

achievement scale was applied to pre-service teachers at the 3rd grade level. These questions 

were finalized by taking expert opinions. The study was conducted with volunteer 3rd grade 

teacher candidates studying at Gazi University in Ankara. The data obtained from the interviews 

were evaluated and the frequency and percentage values were calculated by grouping the data 

according to the frequency of the answers. A success scale was applied to the prospective 

teachers regarding the subjects covered by living and living learning area by considering their 

cognitive readiness levels. While applying this achievement scale, the knowledge of pre-service 

teachers was used. According to the results, it was found that the pre-service teachers' cognitive 

readiness about living things and living learning area was sufficient. In addition, according to 

the findings obtained in this study, it is necessary to identify the missing subjects of the 

prospective teachers and to work on these deficiencies. 

Key Words: Science, Living and Life, Teacher Candidates, Cognitive Readiness 
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Giriş 

Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve 

ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleridir. Fen Bilimlerinde 

de doğadaki varlıklar ve olaylar aynı amaçla incelenir (Kaptan & Korkmaz, 2001). 

Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanlarda eski dönemlere oranla çok daha hızlı gelişim 

vardır. Bu gelişim ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik rekabeti de artırmaktadır. Özellikle 

bilimsel bilgi çığ gibi büyümekte ve gelişen teknoloji ile ülkelerin gelecekteki bireylerden 

bekledikleri özellikler de değişmektedir (Eş & Sarıkaya, 2010). Yani bugünün teknoloji 

toplumunda, insanlar birçok bilimsel bilgi ya da sorun hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. 

Fen bilimleri dersinin amaçları arasında yer alan fen okuryazarlığı bunu sağlamaya yöneliktir. 

Bu nedenle bilginin doğasını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve bilgi üretme 

süreci olarak tanımlanan fen biliminin eğitiminde amaçlara ulaşabilmek için öğrenci-öğretmen-

öğretim programı üçgeni göz ardı edilmemelidir (Eş & Sarıkaya, 2010). 

Bu üçgende öğretim programı önemli bir yere sahiptir. İyi bir öğretim programının 

öğretimin verimini arttıracağı şüphe götürmez bir gerçektir (Ayas, Çepni ve Özbay, 1994). 

Ancak bu öğretim programıyla da yeterli kalmayıp bu programı uygulayacak öğretmenlerinde 

yeterli donanıma sahip olmalarıyla paralel bir durumdur.  

Yani bu unsurlardan herhangi birinde meydana gelebilecek bozukluk, zayıflık, verimsizlik, 

eksik ya da yanlış işleyiş bütün bir sistemin verimliliğini düşürecektir. Bu noktada öğretmen 

unsuru özel bir ilgiyi gerektirmektedir (Türk Eğitim Sistemi, 1999). 

Öğretmen eksikliğini giderebilmek için eğitim fakültelerinde Fen bilgisi öğretmenliği gibi 

programlar açılmıştır. Bu düzenleme ile öğretmen yetiştirme programlarındaki eksiklikler 

giderilerek adayların gerekli bilgi ve becerilere sahip donanımlı birer öğretmen olarak 

yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmenin niteliği hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde kazanacağı alan bilgisi, 

öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültürün yanında, başta öğrenciler olmak üzere çevre ile 

kuracağı iletişimi sağlayacak soyut kişilik özelliklerine de bağlıdır (Gürbüzöztürk & Genç, 

2004). Sabır, özveri ve sürekli çalışma gerektiren öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek 

için bu mesleği severek ve isteyerek yapmak çok önemlidir (Çil & Çapa, 2000). Sonuç olarak, 

iyi bir öğretmen olabilmek için mesleğe yönelik olumlu tutum, alan öğretim bilgisi ve alan 

bilgisi çok önemlidir (Akpınar, Yıldız ve Ergin, 2006). 

Öğretmenin, mesleki ve kişisel niteliklerin ikisine de sahip olması gerekmektedir. Bir 

öğretmenin kişisel nitelikleri ne kadar olumlu olursa olsun mesleki niteliklere (alan bilgisi, genel 

kültür ve meslek bilgisi) sahip değilse etkili bir öğretmen olması beklenmemektedir (Aydın & 

Sağlam, 2012). İyi bir fen öğretmeni, fenin ne olduğunu, tabiatının nelere bağlı olduğunu ve 

nasıl geliştiğini açık ve net bir şekilde kavrayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle 

öğretmen adaylarının bu kavramları mesleğe başlamadan önce kavramış olmaları 

gerekmektedir.  

Öğretmen adaylarının alan bilgisinde sahip oldukları yanlış bilgiler ya da kavram 

yanılgıları onlarla birlikte devam edip mesleklerini yaptıkları dönemlerde öğrencileri de 

olumsuz etkileyecek bir durum oluşturacaktır. Bundan ötürü öğretmenlik için alan bilgisi tek 

başına yeterli değil ancak olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu araştırmadan sonra öğretmen adayları 

kendi alan bilgilerinin yeterliliğine yönelik yorumlar yapabilecekler ve eksikliklerini meslek 

hayatına başlamadan önce tamamlama imkânı bulacaklardır. 

Fen bilimleri dersinin 2018 yılındaki güncellenen öğretim programında ‘‘Dünya ve Evren, 

Canlılar ve Yaşam, Fiziksel Olaylar, Madde ve Doğası’’ öğrenme alanları yer almaktadır. Bu 

çalışmada öğretmenliğin alan bilgisi boyutu ele alınmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının 

canlılar ve yaşam öğrenme alanındaki bilişsel hazırbulunuşluk seviyeleri belirlenmiştir. 
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Yöntem  

Fen bilimleri öğretiminde canlılar ve yaşam öğrenme alanıyla ilgili öğretmen adaylarının 

bilişsel hazır oluş düzeylerini belirlemek amacıyla üniversite 3. Sınıf düzeyindeki Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarına başarı ölçeği uygulanmıştır. Bu başarı ölçeği canlılar ve yaşam öğrenme 

alanıyla ilgili 24 tane test sorularından oluşmaktadır. Bu sorulara uzman görüşleri alınarak son 

şekli verilmiştir. Araştırma Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 

gönüllü 3. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve elde edilen veriler, verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans 

ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara 

teyit ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır. 

 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde bulunan 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 3. Sınıfta eğitim 

görmekte olan 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 30 öğretmen adayının 25’i 

kadın, 5’i erkek öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bulgularda öğretmen adaylarının verdiği 

cevaplar doğrudan aktarılacağı için öğrencilere Ö1, Ö2 … şeklinde kodlar verilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 24 tane test sorusu ile 

toplanmıştır. Bilişsel hazır bulunuşluklarını ölçmek için fen bilgisi öğretmen adaylarına; 

dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta Fen Bilgisi dersinde yer alan canlılar ve 

yaşam öğrenme alanıyla ilgili konulara göre hazırlanmış 24 tane test sorusu yöneltilmiştir. 

 

Bulgular 

Öğretmen adaylarına, çalışmanın amacına 24 tane Fen Bilimleri dersinde yer alan canlılar 

ve yaşam öğrenme alanına yönelik test sorusu yöneltilmiştir. 

Test sorularına doğru cevap öğretmen adaylarının yüzde ve sıklık değerlerine Tablo 1’de 

yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. 
Öğretmen Adaylarının “Canlılar ve Yaşam Öğrenme Alanıyla İlgili Konulara’’ Yönelik Uygulanan Teste 

İlişkin Yüzde ve Sıklık Verileri. 

FEN BİLİMLERİ DERS KONULARI                ÖĞRENCİ KODLARI                           SIKLIK (f)          YÜZDE (%) 

Organik ve İnorganik Bileşikler          Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7, Ö9,Ö10,              22                        73 

                                                                Ö12,Ö13,Ö14,Ö16, Ö18,Ö19,Ö20, 

                                                                Ö21,Ö22,Ö23,Ö28,Ö29,Ö30 

Destek ve Hareket Sistemi                 Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö8,Ö10,Ö11, Ö12,                15                        50 

                                                                Ö15,Ö16,Ö18,Ö21,Ö26,Ö28,Ö29 

Sindirim Sistemi                                   Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö9,Ö11,Ö13,Ö18,                 12                        40 

                                                                Ö19,Ö20,Ö21,Ö30  



 

901 
 

Dolaşım Sistemi                                    Ö1,Ö2,Ö3,Ö6,Ö7,Ö9,Ö10,Ö12,                   17                         57 

                                                                Ö13,Ö15,Ö22,Ö23,Ö24,Ö25,Ö26, 

                                                                Ö27,Ö30 

Solunum Sistemi                                  Ö1,Ö4,Ö5,Ö9,Ö10,Ö11,Ö13,Ö15,               11                         37 

                                                                Ö18,Ö25,Ö29 

Boşaltım Sistemi                                  Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö9,Ö13,Ö14,Ö15,                 15                         50 

                                                                Ö17,Ö19,Ö20,Ö21,Ö22,Ö23,Ö27 

 

Sinir Sistemi                                          Ö1,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8, Ö12,Ö15                   14                         46 

                                                                Ö17, Ö19,Ö20,Ö22,Ö24,Ö25 

 

İç Salgı Bezleri                                       Ö1,Ö2,Ö5,Ö7,Ö12,Ö13,Ö14,Ö15,              13                         43 

                                                                Ö17,Ö20,Ö22,Ö24,Ö25  

Duyu Organları                                     Ö1,Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,             21                          70 

                                                                Ö13,Ö14,Ö17,Ö18,Ö20,Ö21,Ö22,  

                                                                Ö23,Ö24,Ö27,Ö28,Ö30 

Sistemlerin Sağlığı                                Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10                22                          73 

                                                                Ö11,Ö13,Ö14,Ö16,Ö17,Ö20,Ö21, 

                                                                Ö22, Ö25,Ö26,Ö28,Ö29,Ö30 

Hücre                                                     Ö2,Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö11,Ö12,             19                           63 

                                                                Ö15,Ö17,Ö18,Ö19,Ö20,Ö21,Ö22, 

                                                                Ö26,Ö27,Ö29 

Mayoz-Mitoz Bölünme                       Ö1,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö11,Ö12,                   21                           70 

                                                                Ö15,Ö17,Ö18,Ö19,Ö20,Ö21,Ö22, 

                                                                Ö24,Ö26,Ö27,Ö28,Ö29,Ö30 

İnsanda Üreme Sistemi                       Ö1,Ö4,Ö6,Ö9,Ö10,Ö11,Ö13,Ö15,              11                          37 

                                                                Ö18,Ö20,Ö30 

Çiçekli Bitki Yapı ve                              Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,            18                          60 

Organları                                                Ö16,Ö18,Ö19,Ö20,Ö21,Ö22,Ö23, 

                                                                 Ö25 

DNA ve Genetik Kod                            Ö2,Ö4,Ö6,Ö7,Ö9,Ö10,Ö12,Ö13,                20                          67 

                                                                 Ö14,Ö15,Ö16,Ö18,Ö20,Ö21,Ö22, 

                                                                 Ö23,Ö26,Ö27,Ö29,Ö30 
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Kalıtım                                                    Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,             24                        80 

                                                                Ö13,Ö14,Ö17,Ö18,Ö19,Ö20,Ö22, 

                                                                Ö23,Ö24,Ö25,Ö26,Ö27,Ö28,Ö29, 

                                                                Ö30  

Mutasyon, Modifikasyon                    Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö10,Ö11,             18                        60 

ve Adaptasyon                                     Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö18,Ö19,Ö20, 

                                                                Ö29,Ö30 

Biyoçeşitlilik                                          Ö1,Ö3,Ö8,Ö9,Ö11,Ö13,Ö14,Ö19,               15                       50 

                                                                Ö20,Ö25,Ö26,Ö27,Ö28,Ö29,Ö30 

Biyoteknoloji                                        Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö14,           18                        60 

                                                                Ö16,Ö18,Ö19,Ö20,Ö21,Ö24,Ö25, 

                                                                Ö26,Ö30 

Besin Zinciri ve Enerji Akışı                Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,                  25                        83 

                                                               Ö12,Ö13,Ö14,Ö15,Ö17,Ö18,Ö19, 

                                                               Ö21,Ö22,Ö23,Ö25,Ö26,Ö27,Ö28, 

                                                               Ö29,Ö30 

Fotosentez-Solunum                          Ö2,Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö9,Ö10,Ö12,Ö15,             16                        53 

                                                               Ö17,Ö19,Ö20,Ö21,Ö24,Ö26,Ö30 

Çevre Sorunları                                    Ö3,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,Ö15,Ö16,                   9                        30 

                                                               Ö19 

Sürdürülebilir Kalkınma                     Ö1,Ö4,Ö5,Ö7,Ö11,Ö13,Ö14,Ö17,                   11                       37 

                                                               Ö18,Ö21,Ö28 

Sınıflandırma                                       Ö1,Ö2,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö14,Ö16,Ö17,           17                        57 

                                                               Ö18,Ö19,Ö22,Ö27,Ö27,Ö28,Ö29,Ö30 

 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Organik ve İnorganik Bileşikler’’ konusunu kapsayan 

soruda, öğrencilerin %73 ‘ü (f=22) doğru cevabı vermişlerdir 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Destek ve Hareket Sistemi’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %50’si (f=15) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Sindirim Sistemi’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %40’ı (f=12) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Dolaşım Sistemi’’  konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %57’si (f=17) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Solunum Sistemi’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %37’si (f=11) doğru cevabı vermişlerdir. 



 

903 
 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Boşaltım Sistemi’’  konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %50’si (f=15) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Sinir Sistemi’’  konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%46’sı (f=14) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘İç Salgı Bezleri konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%43’ü (f=13) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Duyu Organları’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %70’i (f=21) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Sistemlerin Sağlığı’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %73’ü (f=22) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Hücre’’ konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin %63’ü 

(f=19) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Mayoz-Mitoz Bölünme’’  konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %70’i (f=21) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘İnsanda Üreme Sistemi’’  konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %37’si (f=11) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Çiçekli Bitki Yapı ve Organları’’ konusunu kapsayan 

soruda, öğrencilerin %60’ı (f=18) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘DNA ve Genetik Kod’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %67’si (f=20) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Kalıtım’’ konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%80’i (f=24) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon’’ konusunu 

kapsayan soruda, öğrencilerin %60’ı (f=18) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Biyoçeşitlilik’’ konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%50’si (f=15) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Biyoteknoloji’’ konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%60’ı (f=18) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Besin Zinciri ve Enerji Akışı’’ konusunu kapsayan 

soruda, öğrencilerin %83’ü (f=25) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Fotosentez-Solunum’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %53’ü (f=16) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Çevre Sorunları’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %30’u (f=9) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Sürdürülebilir Kalkınma’’ konusunu kapsayan soruda, 

öğrencilerin %37’si (f=11) doğru cevabı vermişlerdir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘Sınıflandırma’’ konusunu kapsayan soruda, öğrencilerin 

%57’si (f=17) doğru cevabı vermişlerdir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, Fen Bilimleri dersinde yer alan canlılar ve yaşam öğrenme alanıyla ilgili 

öğretmen adaylarının bilişsel hazır oluş düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Öğretmen 

adaylarına yöneltilen sorulardan alınan cevaplarla ilgili analizler yapılarak çalışma sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 
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Çalışma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının başarı ölçeğindeki test sorularına 

verdikleri cevaplara göre; 

- Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının %50’sinden azı aşağıdaki konulara doğru cevap 

vermiştir. 

Sindirim sistemi %40 (f=12), solunum sistemi %37 (f=11), sinir sistemi %46 (f=14), iç salgı 

bezleri %43      (f=13), insanda üreme sistemi %37 (f=11), çevre sorunları %30 (f=9) ve 

sürdürülebilir kalkınma %37 (f=11) konularına öğretmen adaylarının %50’sinden azı doğru 

cevaplamıştır. Öğretmen adaylarının bu konular üzerinde yeniden yoğunlaşmaları 

sağlanmalıdır. 

- Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının %50’si aşağıdaki konulara doğru cevap 

vermiştir. 

Destek ve hareket sistemi %50 (f=15), boşaltım sistemi %50 (f=15) ve biyoçeşitlilik %20 (f=15) 

konularına öğretmen adaylarının %50’si doğru cevaplamıştır. 

- Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının %50’sinden fazlası aşağıdaki konulara doğru 

cevap vermiştir. 

Organik ve inorganik bileşikler %73 (f=22), dolaşım sistemi %57 (f=17), duyu organları %70 

(f=21), sistemlerin sağlığı %73 (f=22), hücre %63 (f=19), mayoz-mitoz bölünme %70 (f=21), 

çiçekli bitki yapı ve organları %60 (f=18), DNA ve genetik kod %67 (f=20), kalıtım %80 (f=24), 

mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon %%60 (f=18), biyoteknoloji %60 (f=18), besin zinciri 

ve enerji akışı %83 (f=25), fotosentez solunum %53 (f=16) ve sınıflandırma %57 (f=17) 

konularına öğretmen adaylarının %50’sinden fazlası doğru cevap vermiştir. 

Yukarıdaki sonuçlara göre öğretmen adaylarının canlılar ve yaşam öğrenme alanıyla ilgili 

bilişsel hazırbulunuşluklarının yeterli düzeyde olduğu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Güneş ve Güneş (2005), çalışmalarında; Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin Biyoloji 

ile ilgili hazırbulunuşluk düzeyleri ve dört yıllık öğrenimleri sonucunda ne kadar gelişme 

gösterdiklerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin hazırbulunuşluk 

düzeylerinin yeterli olduğu ve başarı düzeylerinin mezuniyet dönemlerinde yükseldiği bilgisine 

ulaşmışlardır. Yukarıda bahsedilen çalışmada ve yapılan bu çalışmada da çalışma grubunu aynı 

bölümlerde okuyan öğretmen adayları oluşturmuş ve iki çalışmanın sonucu birbiri ile uyumluluk 

göstermiştir. 

Fen öğretimi, insan yaşamında belli bir değere sahip olduğu için ve bilime olan katkısından 

dolayı çok önemli görülmektedir. Bunun içindir ki fen öğretimine ilkokuldan başlanarak tüm 

eğitim yaşantısı boyunca geniş bir zaman ayrılmaktadır. 

Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri öğretiminde canlılar ve yaşam 

öğrenme alanında bilişsel hazıbulunuşluklarını incelemek üzere yapılan test sonunda öğretmen 

adaylarının bilişsel hazırbulunuşlukları yeterli düzeyde olduğu çıkmıştır. Öğretmen adaylarının 

öğretmenlik alan bilgisinin öneminin farkında oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Fen bilimleri literatürüne katkı sağlaması açısından; 

Eğitim sistemimizin temelini bireyleri bilinçli hale getirmek oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

eğitimin yapıtaşları olan öğretmenler alan bilgisini en verimli şekilde öğrencilerine aktarmaları 

gerekmektedir.  

Derslerin işlenişinde farklı öğretim yaklaşımları kullanılarak öğrencilerin derse olan ilgisi 

artırılabilir.  

Öğretmenlerinlerin farklı yöntemlerin kullanışını öğrenmeleri ve meslek hayatlarında 

uygulamaları açısından üniversitelerde işlenilen derslerde de farklı yöntem ve tekniklere yer 

verilmelidir. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kavramına Yönelik 

Metaforik Algılarının İncelenmesi 

Evrim URAL150, Orhan ERCAN151, Nisa Nur BULAK152 
 

 
ÖZ 

 
 Metafor terimi, metafora kökünden gelen, genellikle edebiyat alanında kullanılan ″meta″ 

ve ″pherein″ sözcüklerinden oluşan, hem günlük yaşantımızda hem de iş hayatımızda 

kullandığımız bir isimdir. Günlük hayatımızda metaforlar, nesneleri, olayları, hayatı, 

düşüncelerimizi benzetmeler yaparak ifade etmekte kullandığımız zihinsel araçlardır. Çevre 

metaforları, bireylerin zihinlerinde çevreyi nasıl anlamlandıklarını gösteren en birincil 

örneklerdir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre kavramını nasıl algıladıklarını, 

çevre kavramı ile ilişkili akıllarına hangi kavramların veya olguların geldiğini, 

adlandırmalarının altında yatan nedenleri metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda, çevre kavramına ilişkin metaforları belirlemek amacıyla iki aşamadan oluşan bir 

form hazırlanmıştır. Formun ilk aşamasında  öğrencilerin çevre kavramını hangi metaforlar ile 

ilişkilendirdiklerini saptayabilmek için ″Çevre….... benzer″ ,″Çevre sorunları …….. benzer″ 

,″Çevre koruma ………benzer″ cümleleri; ikinci aşamasında ise öğretmen adaylarının 

belirledikleri metaforu ayrıntılı bir şekilde açıklamaları amacıyla ″Çünkü ………..″ cümlesi 

hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği birinci sınıfta 

öğrenim gören 56 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 56 katılımcı tarafından birbirinden farklı 

toplam 120 metafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar 3 farklı kategori altında gruplandırılmıştır. 

Çalışmada belirlenen 3 kategori anlam bakımından olumlu kategorilerdir. Oluşturulan 

kategoriler şunlardır: "Çevre", "Çevre sorunları", "Çevre koruma". Değinilen kategorilerden 

″Çevre″ kategorisinde 55 adet metafor, ″Çevre sorunları″ kategorisinde 54 adet metafor ve 

″Çevre koruma″ kategorisinde ise 56 adet birbirinden farklı metafor olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Sınıf Öğretmeni Adayı, Çevre, Çevre Koruma, Çevre Sorunları 

 

ABSTRACT 

Metaphor as a term comes from the root of the “metaphor” word, and generally, in the 

literature, it is a word composed of the words “meta” and “pherein.” The metaphor is to describe 
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and understand difficult concepts and facts with the help of the words, analogies which we use 

in daily life. Environmental metaphors are the most primary examples of how individuals 

perceive the environment in their minds. This study aimed to determine how the pre-service 

primary school teachers perceive the concept of environment, what concepts or phenomena 

come to their mind about the concept of environment, and the reasons underlying these concepts 

through analyzing their metaphors. For the study, a two-stage form was prepared to determine 

the metaphors related to the concept of the environment. In the first stage of the form, there were 

the sentences: “Environment is like…..”, “Environmental problems are like…..”, 

“Environmental protection is like…..”; in the second stage of the form, each of the sentences 

was followed by “Since….” statement. By this way, students were requested to explain the 

metaphor s/he determine. The study group of the study consisted of 56 pre-service primary 

schools teachers (freshmen students) in Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of 

Education during the spring term of the 2018-2019 academic year. The pre-service teachers 

were requested to complete the sentences in the form. Fifty-six participants produced a total of 

120 metaphors. The produced metaphors were grouped under three different categories. A total 

of 3 categories were used in the study, and these categories were positive categories according 

to their meanings. The categories created were "Environment," "Environmental problems," 

"Environmental protection." There were 55 metaphors in the “Environment” category, 54 

metaphors in the ″ Environmental Problems” category and 56 metaphors in the ″ Environmental 

Protection” category. 

Keywords: Metaphor, pre-service primary school teacher, environment, environmental protection, 
environmental problems 

 

Giriş 

 

Bireyler kavramları ya da olguları algılarken başka bir kavramla olan ortak yönlerini 

akıllarına getirerek, kavramın yeni öğrenilen bir özelliğini çoğu zaman çok daha iyi bilinen 

başka durumların özellikleriyle eşleştirerek zihinlerinde benzetmeler oluştururlar (Geçit ve 

Gençer, 2011; Koohang ve Harman, 2005). Geçit ve Gencer’e (2011) göre, metafor bilinen 

kavramlardan yola çıkılarak, benzetmeler yoluyla zor kavramların anlatılmasıdır. Benzer 

şekilde Aydın’da (2010) metaforu bir kavram veya olgunun benzeşimler kullanılarak ifade 

edilmesi olarak tanımlamaktadır. Afacan (2011) da metaforu, iki farklı kavram ve fikrin 

ilişkilendirildiği mecazi bir dil olarak ifade etmektedir. Metafor Türkçe’de mecaz, eğretileme, 

benzetme kelimelerine karşılık gelmektedir (Soysal ve Afacan, 2012). Türk Dil Kurumu (TDK) 

sözlüğünde benzetme kavramı, “bir nesneyi, bir kavramı imgede canlandırmak için daha üstüne 

benzetme sanatı olarak, mecaz kavramı ise “ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından 

başka bir anlamda kullanılan söz” şeklinde tanımlanmaktadır. Mecaz sözcüğünün bazı Avrupa 

dillerindeki karşılığı metafor olarak bilinmektedir. Metafor kelimesi, Latince ve eski Yunancada 

aşırı, öte anlamına gelen meta ve taşımak, yüklemek anlamına gelen pherein sözcüklerinin 

birleşiminden türetilmiştir (Levine, 2005; Öztürk, 2007; Salman, 2003).  

Amaç 
 

Çalışmanın amacı Sınıf öğretmeni 1. Sınıf öğrencilerinin çevre ve çevreyle ilişkili çevre 

koruma ve çevre sorunları kavramlarının metaforik algılarının incelenmesidir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğretmen adaylarının çevre kavramına yönelik sahip oldukları metaforlar nelerdir? 
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2. Öğretmen adaylarının çevre sorunları kavramına yönelik sahip oldukları metaforlar 

nelerdir? 

3. Öğretmen adaylarının çevre koruma kavramına yönelik sahip oldukları metaforlar 

nelerdir? 

 

Yöntem 

Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) 

deseni kullanılmıştır. Olgu bilim, olgu ile ilgili bilgiler elde etmek için bireylerin yaşam boyu 

deneyimlerinden yararlanan bir araştırma yöntemidir. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, 

deneyimler, kavramlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Olgu bilim, bireylerin 

kendi yaşam dünyalarının bilinçli deneyimidir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıfta 

öğrenim gören 56 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çevre ve çevreyle ilişkili çevre sorunları ve çevre 

koruma kavramlarına  ilişkin metaforlarını belirlemek amacıyla ’’ çevre ve çevreyle ilişkili 

çevre koruma ve çevre sorunları kavramı metafor belirleme formu ’’ kullanılmıştır. Çevre ve 

çevreyle ilişkili çevre koruma ve çevre sorunları kavramına ait metafor belirleme formu iki 

aşamadan oluşmaktadır. Formumuzda 3 farklı kategori yer almaktadır.İlk aşamada, öğretmen 

adaylarının çevre kavramını hangi metaforlar ile ilişkilendirdiklerini saptayabilmek amacıyla 

’’ Çevre ……… benzer’’ ifadesi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise öğretmen adaylarının 

belirlediği metaforları ayrıntılı bir biçimde açıklamaları ve gerekçelerini belirtmeleri amacıyla 

’’ Çünkü………’’  ifadesi hazırlanıp forma eklenmiştir. ’’ Çünkü’’ sözcüğü öğretmen  

adayları tarafından mantıksal dayanak sağlamak amacı ile kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

uygulanmadan önce öğretmen adaylarına metaforun ne olduğu hakkında bilgi verilmiş olup,  

benzetmelerin hayali olabileceği ifade edilmiştir. 

Bulgular 

Bu kısımda öğretmen adaylarının çevre ve çevreyle ilişkili çevre sorunları ve çevre koruma 

kavramlarına ait metaforlar, metaforların yer aldığı tablolar, kategoriler ve metaforların 

frekans değerlerine Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablolar ile ilgili açıklamalar her tablonun altında yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1.  

Çevre kavramına ait metaforlar ve frekans değerleri 

Metafor f 

  

İnsan 10 
Ev  5 
Birey  2 
Bağ  2 
Toplum  2 
Hayat  2 
Çocuk  2 
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Sağlıklı insan 2 
Canlı bir organizma  1 
Bilgisayar  1 
Bir insan hayatı  1 
İskelet  1 
Omurga 1 
Rahat nefes alma  1 
Dünya  1 
Boş bir arazi 1 
Bebek  1 
Anne  1 
Yeşil 1 
Sistem 1 
Küçük bebek 1 
Temiz hayat  1 
Büyük bir ortam  1 
Vücudumuz 1 
Nefes alma 1 
Bedenimiz  1 
Çalışan bir mekanizma  1 
Yaşam 1 
Duygusal bir insan  1 
Organizma  1 
Gelecek 1 

Hoş koku 1 
Can  1 
Çiçek 1 
Kalp 1 
Çok güzel kız  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda tabloda öğretmen adaylarının çevre kavramına dair ürettikleri metaforlar ve üretilen 

metaforların frekans değerlerine yer verilmiştir. Öğretmen adayları konu ile ilgili olarak 

birbirinden farklı 35, toplamda ise 54 adet metafor ürettiği görülmektedir. Çevre kavramına ait 

metaforlar incelendiğinde en çok tekrar edilen metaforun ’’İnsan’’ metaforu olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının bir kısmı bu metaforları ’’ Bağ, Ev, Birey,

 Çocuk, Sağlıklı insan, Toplum’’ olarak belirtmiştir. 

 

Tablo 2.  

 Çevre kavramı ile ilgili oluşturulan kategoriler, metaforlar ve frekansları 

Kategoriler  Metaforlar  

 Dönütün sembolü olarak çevre İnsan(10), bağ(2), sağlıklı insan(2), boş bir 
arazi(1), bebek(1), küçük bir bebek(1), 
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bedenimiz(1), duygusal bir insan(1), 
geleceğimiz(1) 

 Genişliğin sembolü olarak çevre  Toplum(2), bir insan hayatı(1), rahat nefes almak 
huzur bulmak(1), büyük bir ortam(1) 

 Düzenin sembolü olarak çevre  Ev(5), hayat(2), birey(2), sistem(1), organizma(1), 
bilgisayar(1) 

 Önemin sembolü olarak çevre  Nefes almak(1), kalp(1) 

 Korumanın sembolü olarak çevre  Ev(5) 

 Değişimin sembolü olarak çevre  İnsan(10) 

 Diğer  İnsan(10), toplum(2), bağ(2), çocuk(2), hoş 
koku(1), iskelet(1),omurga(1), dünya(1), anne(1), 
canlı bir organizma(1), yeşil(1), temiz hayat(1), 
vücudumuz(1), çalışan bir mekanizma(1), çalışan 
bir mekanizma(1), yaşam(1), can(1), çiçek(1), çok 
güzel kız(1) 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda, öğretmen adayları tarafından üretilen metaforların kategorik hali 

gösterilmektedir. Yapılan analizler sonucu elde edilen metaforlar, öğretmen adaylarının 

yükledikleri anlamlara göre sınıflandırılmış ve sınıflandırılan metaforların frekans değerleri 

gösterilmiştir. Toplam 7 adet kategori elde edilmiştir. Elde edilen kategoriler anlamca olumlu 

kategorilerdir. Metafor olarak incelendiğinde ise anlamca olumsuz hiçbir metafor 

bulunmamaktadır. Tablo 2. İncelendiğinde ise, aynı olan bazı metaforların( toplum, insan ,bağ, 

ev ) farklı kategorilerde yer aldığı görülmektedir. Örneğin; insan metaforu “Dönütün sembolü 

olarak çevre“ ve “Değişimin sembolü olarak çevre“ kategorisinde yer almaktadır. Bu durum 

öğretmen adaylarının aynı metaforu üretirken farklı anlamlar yüklemelerinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca tabloya göre en fazla değinilen kategori diğer kategorisi, en az 

değinilen kategori /kategoriler ise korumanın sembolü olarak çevre ve değişimin sembolü 

olarak çevre kategorisidir. 

 

Aşağıda kategorilere ait açıklamalar ve konu ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri yer 

almaktadır. 

1. Dönütün sembolü olarak çevre  
 

Bu kategoride en fazla değinilen metafor İnsan metaforudur. Bunun yanı sıra daha az 

değinilen metaforların bazıları bağ, sağlıklı insan, geleceğimiz, bebek, boş bir arazi, bedenimiz 

ve duygusal bir insandır. Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: İnsan: “çevreye iyi 

davranırsan sana güzel sonuçlar, kötü davranırsan kötü sonuçlar verir aynı insan gibi(Ö3). 

Bağ: “bakarsan karşılığını alır, meyve elde edersin, bakmazsan korumazsan dağ gibi 

durur(Ö4).  

Boş bir arazi: “ eğer araziye iyi bakılırsa güzel şeyler yetiştirilir, kötüye kullanılırsa boş ve 

zararlı bir arazi olur(Ö11). Bebek : “büyütüp besledikçe ilerde çok büyük faydasını 

görürüz(Ö13). 
 

2.  Genişliğin sembolü olarak çevre 
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Bu kategori incelendiğinde ortaya çıkan metaforların toplum, bir insan hayatı, rahat nefes 

almak huzur bulmak, büyük bir ortam olduğu görülmektedir. En fazla değinilen metaforun 

toplum metaforu olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra en az değinilen metaforlar bir insan 

hayatı, rahat nefes almak huzur bulmak, büyük bir ortam metaforlarıdır. Öğretmen adaylarının 

görüşleri şu şekildedir: Toplum: “ toplum geneldir. İnsanları kaplar. Çevrede geneldir tüm 

canlıları kaplar“( Ö26).  Bir insan hayatı: “ içine iyi veya birçok şeyi alır“ (Ö5). Rahat nefes 

almak huzur bulmak: “ yaşam alanımızı kapsıyor“(Ö9). Büyük bir ortam:  “her şeyi içinde 

barındırır“(Ö25). 
 
 
 

3. Düzenin sembolü olarak çevre  
 

Düzenin sembolü olarak çevre kategorisinde en fazla ev metaforuna değinilirken en az 

değinilen metaforlar; hayat, sistem, organizma metaforlarıdır. Bazı öğretmen adaylarının 

görüşleri şu şekildedir: Ev:“ bakım, düzen ve temizlik ister“ (Ö51). Sistem: “nesneler kendi 

içerisinde bir düzen oluşturur. Belli bir düzen çevresinde bir sistem oluşturulur ve bir uyum 

sağlanır“(Ö20). Hayat:“ bir düzen olmalıdır“ (Ö24). Birey: “ düzenli olan bir yapıdır“ (Ö28). 

Organizma: “ her şey birbiri ile denge ve düzen içerisindedir(Ö46). Bilgisayar: “ tertipli ve 

düzenli kullanılmalı ara sıra bakım yapılmalı“(Ö2). 
 
 
 

4. Önemin sembolü olarak çevre 

Önemin sembolü olarak çevre kategorisinde öğretmen adayları nefes almak ve kalp 

metaforuna değinmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: Nefes almak: “nefes 

almak kadar önemlidir“(Ö32). Kalp: “ insanlar için kalp yaşam sebebiyse bir o kadar yaşam 

için çevre de önemlidir“(Ö54). 
 

5. Korumanın sembolü olarak çevre 
 

Korumanın sembolü olarak çevre kategorisinde değinilen metafor ev metaforudur. Öğretmen 

adaylarının görüşleri şu şekildedir: Ev: “ çevreyi de evimiz için korumak için“(Ö33). 
 

6. Değişimin sembolü olarak çevre 

 

Değişimin sembolü olarak çevre kategorisinde değinilen metafor insan metaforudur. Öğretmen 

adaylarının görüşleri şu şekildedir: İnsan: “ her zaman bir değişim ve dönüşüm içindedir“ 

(Ö35). İnsan:“ sürekli değişir“ (Ö40). 
 

7. Diğer  
 

Diğer kategorisinde öğretmen adayları tarafından üretilen ve anlamca yukarıda belirtilen 

kategorilere uymayan metaforlar gösterilmiştir. Bu kategoride yer alan bazı metaforlar;  İnsan, 

toplum, bağ, çocuk, hoş koku, iskelet, omurga, dünya, anne, canlı bir organizma, yeşil, temiz 

hayat, vücudumuz metaforlarıdır. Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir:  İnsan: “emek 

ister“(Ö19).  Toplum: “ birbirine karşı görevlerimiz vardır“(Ö12). Bağ: “ bağ çiçeklerden 

oluşur, çevre insanlardan“ (Ö15). Çocuk: “ emek ister“(Ö38). 
 
 

 

 

Tablo 3.  

Çevre sorunları ait metaforların frekans değerleri 
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Metaforlar  f 

Hastalık 10 
İnsan hastalığı 4 
Kanser 3 
Kötü manzara  2 
İnsan ölümü 2 
Virüsler  1 
Eğitimsiz insan  1 
Şiddet 1 
Çöp 1 
Mide bulantısı 1 
Dünya sorunu 1 
Sel 1 
Bataklık 1 
İnsan  1 
  
Matematik sorunları 1 
Sağlıksız insan  1 
Kirlilik  1 
Çocukların anlaşmazlığından doğan sorunlar 1 
Küresel ısınma  1 
Sorumsuzluk 1 
Havasız bir ortam 1 
Evin harap olması 1 
Çorap söküğü 1 
Çöplük ev  1 
Labirent 1 
Salgın hastalıklar 1 
Bozuk bir eşya 1 
Zincir 1 
Fizyolojik hastalık 1 
Evi kirletmeye  1 
Yaşanmaz bir dünya  1 
Evdeki ailedeki sorunlar 1 
Halının altına toz süpürmeye  1 
Bozuk vücut sistemi 1 
Felaket  1 
Ağaçsız orman 1 
Düşmanlar 1 
Önemli konu 1 

 
 

Yukarıda tabloda öğrencilerin çevre sorunları kavramına dair ürettikleri metaforlar ve üretilen 

metaforların frekans değerlerine yer verilmiştir. Öğrencilerin konu ile ilgili olarak birbirinden 

farklı 39 adet metafor, toplamda ise 54 metafor ürettikleri görülmektedir. Çevre sorunları 

kavramına ait metaforlar incelendiğinde en çok tekrar edilen metaforun ’’Hastalık’’ metaforu 

olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir kısmı bu metaforları ’’İnsan sağlığı, Kanser, 

Kötü bir manzara, İnsan ölümü olarak belirtmiştir. Sadece birer öğrenci ise ’’ Düşmanlar, 

Önemli konu, Felaket, Küresel ısınma’’ gibi metaforlara değinmiştir. 
 
 
 
 

Tablo 4.  
Çevre sorunları kavramı ile ilgili oluşturulan metaforlar ve frekansları 
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Kategoriler  Metaforlar  

 Büyümenin sembolü olarak çevre sorunları Hastalık(10), kanser(3), çöp(1), sel(1), şiddet(1) 

 Araştırmanın sembolü olarak çevre sorunları Kanser(3) 

 Dönütün sembolü olarak çevre sorunları İnsan hastalığı(4), insan ölümü(4), sağlıksız 
insan(1) 

 Zorluğun sembolü olarak çevre sorunları Eğitimsiz insan(1), matematik sorunları(1), 
havasız bir ortam(1) 

 Sorunun sembolü olarak çevre sorunları  Hastalık(10), kanser(3), küresel ısınma(1), evin 
harap olması(1), zincir(1), bozuk bir vücut 
sistemi(1) 

 Zamanlamanın sembolü olarak çevre sorunları Çocukların anlaşmazlığından doğan sorunlar(1) 

 Zarar vermenin sembolü olarak çevre sorunları Düşmanlar(1), salgın hastalıklar(1) 

 Olumsuzluğun sembolü olarak çevre sorunları Hastalık(10),  insan hastalığı(4), kötü manzara(2), 
eğitimsiz insan(1), çöplük ev(1), felaket(1), 
ağaçsız orman(1), yaşanmaz bir dünya(1), evdeki 
ailedeki sorunlar(1),  

 Tedavinin sembolü olarak çevre sorunları Hastalık(10) 

 Kirliliğin sembolü olarak çevre sorunları  İnsan ölümü(4), kirlilik(1) 

 Sınırsızlığın sembolü olarak çevre sorunları Salgın hastalıklar(1) 

 Diğer Hastalık(10), mide bulantısı(1),         
sorumsuzluk(1), çorap söküğü(1), 

 
 

Aşağıda kategorilere ait açıklamalar ve konu ile ilgili öğrenci görüşleri yer almaktadır. 

 

1. Büyümenin sembolü olarak çevre sorunları 

 

Büyümenin sembolü olarak çevre sorunları kategorisinde en çok tekrar edilen metafor hastalık 

metaforudur. Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir:   : “ küçük bir sorun bile 

kümelenip büyük bir sorun olarak çığ gibi büyük çevre sorunlarına yol açabilir. Tıpkı dikkate 

alınıp tedavisi gerçekleşmeyen bir hastalığın önüne geçilemez büyük bir ölümcül hastalığa yol 

açılacağı gibi“(Ö1). Kanser: “ bir kere başımıza geldiğinde özen gösterilmezse her yeri sarar” 

(Ö8). Şiddet: “ büyüdükçe büyür“ (Ö6).  Sel: “bu sorunlar arttıkça önümüze ne gelirse gelsin 

yaşanmaz ortam olur“(Ö11).  

 

2. Araştırmanın sembolü olarak çevre sorunları 

 

Araştırmanın sembolü olarak çevre sorunları kategorisinde en çok tekrar edilen metafor kanser 

metaforudur. Öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir:  Kanser: “ 

çözmek için köke inmek gerek o da mümkün değil“ (Ö4). 
 

3. Zorluğun sembolü olarak çevre sorunları 

 

Zorluğun sembolü olarak çevre sorunları kategorisinde öğretmen adayları tarafından; eğitimsiz 

insan, matematik sorunları ve havasız bir ortam metaforlarına değinilmiştir. Öğretmen 

adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir; Eğitimsiz insan: “ eğitimsize bir şey 

anlatmak ne kadar zorsa çevre sorununa çözüm bulmak o kadar zordur“(Ö3). Matematik 

sorunları: “ onu çözmek kolay değil“ (Ö15). Havasız bir ortam: “ çevre sorunu olduğu yerde 

yaşamak zorlaşır“(Ö25). 

 

4. Sorunun sembolü olarak çevre sorunları 
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Sorunun sembolü olarak çevre sorunları kategorisinde öğretmen adayları tarafından; hastalık, 

kanser, küresel ısınma, zincir, evin harap olması, bozuk bir vücut sistemi metaforlarına 

değinilmiştir. Öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir; Hastalık: “insan 

hastalandığı zaman vücudunda sorun çıkar“(Ö18).  Kanser: “ sorunlar etkisini yavaş yavaş 

içten ve artarak etkisini gösterir“(Ö20). Küresel ısınma: “ ikisi de büyük sorun“(Ö23). Evin 

harap olması:“ çevre sorunları demek insanın yaşadığı evin sorunları demektir“(Ö30). Zincir: 

“ sorunların hepsi birbirini tetikler“(Ö40). Bozuk bir vücut sistemi:“ vücutta oluşacak küçük 

bir sorunun tüm bedeni rahatsız edebileceği gibi çevre sorunları da küresel ölçekte zarar 

verebilir“(Ö49). 
 

5. Zamanlamanın sembolü olarak çevre sorunları 

 

Zamanlamanın sembolü olarak çevre sorunları kategorisinde öğretmen adayları tarafından 

çocukların anlaşmazlığında doğan sorunlar metaforu değinilmiştir. Öğretmen adaylarının bu 

konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir: Çocukların anlaşmazlığından doğan sorunlar: “ 

çözülmesi bir denli o kadar kolaydır fakat gerektiği zaman da müdahale yapılmalıdır“ (Ö19). 
 

 
 
 
 

6. Zarar vermenin sembolü olarak çevre sorunları 

 

Bu kategori incelendiğinde öğretmen adayları tarafından oluşturulan metaforlar düşmanlar ve 

salgın hastalıklardır. Bu konu hakkında öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir: 

Düşmanlar: “ onlar çevreye zarar veriyorlar“ (Ö55). Salgın hastalıklar: “ adı üstünde çevre 

bir yer ile sınırlı kalmaz sorun düzeltilmezse her yere zararı dokunabilir“ (Ö35). 
 

7. Olumsuzluğun sembolü olarak çevre sorunları 

 

Bu kategoride en çok değinilen metafor hastalık metaforu; en az değinilen metaforlar ise insan 

hastalığı, kötü manzara, eğitimsiz insan, çöplük ev, felaket, ağaçsız orman, , yaşanmaz bir 

dünya, evdeki ailedeki sorunlardır. Öğretmen adaylarının bu konu hakkında görüşleri şu 

şekildedir: Hastalık: “içten içe zehirler“(Ö35).  Çöplük ev:“ evimiz gibi koruyamadığımızda 

sorunlar çöplük eve döner ve kurtulamayız“(Ö33). İnsan hastalığı:“ içten içe sinsi sinsi yok 

eder“(Ö39).  Yaşanmaz bir dünya: “çevremizi temiz tutmazsak dünya yaşanılışı olmaktan 

uzaklaşır“(Ö44).  Evdeki ailedeki sorunlar: “ikisi de bizi etkiliyor, olumlu veya olumsuz 

sonucunun sonu bize dayanıyor“(Ö45). Felaket: “sağlıksız bir yaşam olacak“(Ö52). 
 
 
 

8. Tedavinin sembolü olarak çevre sorunları 

 

Bu kategoride en çok değinilen metafor hastalık metaforudur. Öğretmen adaylarının bu konu 

hakkında görüşleri şu şekildedir: Hastalık: “tedavi edilmezse daha da çıkmaz yola gider“(Ö35).  
 
 
 

9. Kirliliğin sembolü olarak çevre sorunları 

 

Bu kategoride değinilen metaforlar insan ölümü ve kirliliktir. Öğretmen adaylarının bu konu 

hakkındaki görüşleri şu şekildedir: İnsan ölümü: “ çevre kirlendikçe dünyanın sonu 

yaklaşıyor“(Ö13). Kirlilik: “ atıklar etrafı kirletiyor“(Ö17). 
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10. Sınırsızlığın sembolü olarak çevre sorunları 

 

Bu kategoride değinilen metafor salgın hastalıklardır. Öğretmen adaylarının bu konu 

hakkındaki görüşleri şu şekildedir: Salgın hastalıklar: “adı üstünde çevre bir yer ile sınırlı 

kalmaz sorun bir an önce giderilmezse her yere zararı dokunabilir“(Ö35). 

 

 

11. Diğer 

 

Diğer kategorisinde öğretmen adayları tarafından üretilen ve anlamca yukarıda belirtilen 

kategorilere uymayan metaforlar gösterilmiştir. Bu kategoride yer alan bazı metaforlar;  

Hastalık, mide bulantısı,  sorumsuzluk, çorap söküğüdür. Bu konu hakkında öğretmen 

adaylarının görüşleri şu şekildedir: Hastalık:“ bu sorunlar sağlığı bozar“(Ö28).  Mide 

bulantısı: “çöpün içinde yaşamak iğrenç“(Ö9). Sorumsuzluk :“bakım yapmayı ihmal edince 

çirkinleşir“(Ö24). Çorap söküğü:“ çorap söküğü kendi sökülmeye başladığı anda kendine 

bağlı olanları da bozup devam eder“(Ö31). 

 
 
 

Tablo 5.  
Çevre korumaya ait metaforların frekans değerleri 

 

Metafor f 

  
Tedavi  5 
Çocuk koruma  3 
Sağlık 2 
Bir annenin çocuğunu sahiplenmesi  2 
Sağlık koruma  2 
Çocuk 2 
İnsanlığı koruma  2 
Düzenli sağlık kontrolleri 1 
Antivirüsler  1 
Anne  1 
İlaç 1 
Hastane  1 
İlk yardım  1 
Ağaç  1 
Aile  1 
Ağaç ekmek  1 
Yaşam  1 
Evimizi koruma  1 
Ölmek  1 
İnsanın öz bakımı  1 
Kişisel bakım  1 
Ordunun milletini koruması  1 
Can korunması  1 
Sahiplenme  1 
Temiz bir ortam  1 
Evi temiz tutmaya  1 
Temiz bir sayfa  1 
İnsan vücudu  1 
Sigarayı bırakma  1 
Vitaminler  1 
Temizlik  1 
Sorumluluk  1 
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Rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçeye  1 
Frizbi 1 
İnsan büyütme  1 
Bir annenin bebeğini koruması  1 
Evimizi ve evimizin içindekileri koruma  1 
Sağlıklı yaşam  1 
Kendini koruma  1 
Bedenimiz  1 
Sağlıklı insan  1 
İnsan yavrusu  1 
Ev  1 
Koruyucu melek  1 
Kıymetli şey 1 

 
 

Yukarıda tabloda ööğretmen adaylarının çevre  kavramına yönelik ürettikleri metaforlar ve bu 

metaforların frekans değerleri verilmiştir. Öğretmen adaylarının konu ile alakalı olarak 

birbirinden farklı 46, toplamda ise 56 adet metafor ürettikleri görülmektedir. Çevre koruma 

kavramına ait metaforlar incelendiğinde en çok tekrar edilen metaforun ’’ Tedavi’’ metaforu 

olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının bir kısmı bu metaforları ’’ Çocuk koruma, 

Sağlık, Bir annenin çocuğunu sahiplenmesi’’ olarak belirtmiştir. Sadece birer öğrenci ise ’’ Bir 

annenin bebeğini koruması, Frizbi, Sorumluluk, Temizlik’’ gibi metaforlara değinmiştir. 

 

 

Tablo 6.  

Çevre koruma kavramı ile ilgili oluşturulan metaforlar ve frekansları 

Kategoriler  Metaforlar  

 Korumanın sembolü olarak çevre koruma  İnsanlığı koruma(2), çocuk(2), sağlık 
koruma(2),ilk yardım(1), sahiplenme(1), temiz bir 
ortam(1),ordunun milletini koruması(1),hastalık 
tedavisi(1), sağlıklı insan(1),insan vücudu(1), bir 
annenin bebeğini koruması(1) 

 Dönütün sembolü olarak çevre koruma  Ağaç(1), ağaç ekmek(1), temiz sayfa(1), frizbi(1), 
evi temiz tutmak(1) 

 Tedavinin sembolü olarak çevre koruma  hastane(1), ilaç(1) 

 Önemin sembolü olarak çevre koruma  Kişisel bakım (1), insan yavrusu(1) 

 Zararın sembolü olarak çevre koruma  Can koruma(1) 

 Emanetin sembolü olarak çevre koruma  Sağlık koruma(2), bedenimiz(1) 

 Tedbirin sembolü olarak çevre koruma Düzenli sağlık kontrolleri(1) 

 Zorluğun sembolü olarak çevre koruma Sigarayı bırakma(1) 

 Temizliğin sembolü olarak çevre koruma Tedavi(5), rengarenk çiçeklerle dolu bahçe(1), 
evimiz(1), evi temiz tutmak(1)  

 Diğer  Bedenimiz(1), temizlik(1), vitaminler(1), 
ölmek(1), aile(1), antivirüs(1), insanın öz 
bakımı(1),anne(1), temizlik(1), evimizi koruma(1), 

 

Aşağıda kategorilere ait açıklamalar ve konu ile ilgili öğrenci görüşleri yer almaktadır. 
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1. Korumanın sembolü olarak çevre koruma 

 

Bu kategori incelendiğinde en fazla değinilen metaforların insanlığı koruma, çocuk, sağlık 

koruma en az değinilen metaforların ise temiz bir ortam, sağlıklı insan ,bir annenin bebeğini 

koruması, hastalık tedavisi metaforlarıdır. Öğreten adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu 

şekildedir: İnsanlığı koruma: “ zaten çevreyi koruma en çok insanlık için önemlidir“(Ö33).  

Çocuk: “ çocuklarımızı canımız pahasına koruyor ise çevrenin bizim için önemini kavrayıp 

korumak için etkinlikler yapmalıyız“(Ö21). Sahiplenme: “çevre hayatımızın içinde olan bir 

konumdur. kendi hayatımızı koruduğumuz sahiplendiğimiz gibi sahiplenmemiz gerekir“(Ö24). 

Temiz bir ortam: “çevreyi korumak yaşamımızı kolaylaştırır“(Ö25).  Ordunun milletini 

koruması: “ çevremizi korumazsak birçok hastalık insanlar arasında yayılacak“(Ö22).  

Hastalık tedavisi: “çevreyi koruyarak huzura ve sağlığa kavuşuruz“(Ö28).  Sağlıklı insan: “ 

sağlıklı insan mutludur. Çevrede sorunlardan korunursa yaşama elverişli ve sağlıklı 

olur“(Ö49). İnsan vücudu: “ insan vücudu korunmaya iyi bakılmaya ihtiyaç vardır. İyi 

bakılmadığı süreçte yok olup gider“(Ö32). Bir annenin çocuğunu sahiplenmesi: “ çevreyi 

koruyan insan bir anne gibi temiz ve özenli davranır“(Ö5). 
 
 

 

2. Dönütün sembolü olarak çevre koruma 

 

Dönütün sembolü olarak çevre koruma kategorisinde yer alan bazı metaforlar şunlardır; ağaç, 

ağaç ekmek, , evi temiz tutmak, temiz bir sayfa, frizbidir. Öğretmen adaylarının bu konu ile 

ilgili görüşleri şu şekildedir: Ağaç: “ ağaca baktıkça büyür ve sağlıklı meyveler verir. Çevreyi 

kirletmezsek sağlıklı bir doğa oluşur.“(Ö11). Ağaç ekmek: “ ne kadar çok korursak o kadar 

faydasını görürüz“(Ö13).  Temiz bir sayfa: “verdiğimiz her zarar bir kara leke, verdiğimiz her 

yarar ise dayanıklı yapar ve güçlü olur“(Ö31). Frizbi: “yaptığımız kötülüklerde iyiliklerde hep 

biz geri döner“(Ö40).  

 

3. Tedavinin sembolü olarak çevre koruma 

  

Tedavinin sembolü olarak çevre koruma kategorisinde yer alan bazı metaforlar şunlardır:  ilaç 

ve hastanedir. Öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir: İlaç:“ tedavi 

eder“(Ö6). Hastane: “ sorunlu yerleri onarmaya sağlar“(Ö8).  

 

4. Önemin sembolü olarak çevre koruma 

 

Bu kategoride yer alan metaforlar kişisel bakım ve insan yavrusudur. Öğretmen adaylarının bu 

konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir:  Kişisel bakım: “oldukça önemli ve gereklidir. Nasıl ki 

birey kendisine önem veriyor ve koruyorsa, çevreyi de korumalıdır“ (Ö20). İnsan yavrusu: 

“çevrede bizim için bu kadar önemlidir“(Ö50). 

 

5. Zararın sembolü olarak çevre koruma 

 

Bu kategoride yer alan metafor can korumasıdır. Öğretmen adaylarının bu konu hakkındaki 

görüşleri şu şekildedir: Can koruması: “ sadece insanlara değil bütün canlılara zarar verir“ 

(Ö23). 

 

6. Emanetin sembolü olarak çevre koruma 

 

Bu kategoride yer alan metafor sağlık koruma metaforudur. Öğretmen adaylarının bu konu 

hakkındaki görüşleri şu şekildedir: Sağlık koruma: “ insan bedeni emanettir emanete sahip 

çıkmamız gerekir. Çevre bize emanettir çevreyi korumamız gerekir“(Ö16). Bedenimiz: “ 

ikiside Allah’tan emanet“(Ö48). 
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7. Tedbirin sembolü olarak çevre koruma 

 

Tedbirin sembolü olarak çevre koruma kategorisi altında öğretmen adayları tarafından düzenli 

sağlık kontrolleri metaforu üretilmiştir. Öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili görüşleri şu 

şekildedir: Düzenli sağlık kontrolleri: “ gerekli tedbirlerin alındığı taktirde oluşabilecek 

büyük sorunları engellemeye yarar. Tıpkı her bireyin her yıl düzenli bir sağlık taramasından 

geçmesi gibi“(Ö1). 

 

8. Zorluğun sembolü olarak çevre koruma 

 

Zorluğun sembolü olarak çevre koruma kategorisi altında öğretmen adayları tarafından 

sigarayı bırakma metaforu üretilmiştir. Öğretmen adaylarının bu konu hakkındaki görüşleri şu 

şekildedir: Sigarayı bırakma: “ ikisi de cidden zordur. Zorluk çektirir. İçmicem der içersin, 

çöp atmicam dersin elindeki kağıdı atabilirsin. Bunun için çok sağlam eğitimli bir birey olup 

güçlü karar vermek gerekir“(Ö34). 

 

9. Temizliğin sembolü olarak çevre koruma 

 

Temizliğin sembolü olarak çevre koruma kategorisi altında öğretmen adayları tarafından 

tedavi, rengarenk çiçeklerle dolu bahçe, evimiz, evi temiz tutmak metaforları üretilmiştir. 

Öğretmen adaylarının bu konu hakkındaki görüşleri şu şekildedir: Tedavi: “ çevreyi de 

bedenimiz gibi temiz ve sağlıklı tutmalıyız“(Ö29). Rengarenk çiçeklerle dolu bahçe: 

“temizledikçe etraf güzelleşir“(Ö39).  Evimiz: “her zaman temiz tutmalıyız“(Ö52). Evi temiz 

tutmak:“  çevreyi temiz tutarsak yaşadığımız ortamın temizlik sorunlarını çözeriz“(Ö30). 

 

 

 

10. Diğer 

 

Diğer kategorisinde öğretmen adayları tarafından üretilen ve anlamca yukarıda belirtilen 

kategorilere uymayan metaforlar gösterilmiştir. Bu kategoride yer alan bazı metaforlar;  

temizlik, vitaminler, ölmek, aile, antivirüs, insanın öz bakımıdır. Öğretmen adaylarının bu 

konu hakkındaki görüşleri şu şekildedir: Temizlik: “yaptıkça güzelleşir“(Ö37). Vitamin:“ 

daha da güçlendirir, yaşanılır hale gelir“(Ö36). Ölmek: “çevre bitki ve suyu kalmaz“(Ö18).  

Aile: “çevre ile aramızda çok kuvvetli bağlar vardır“(Ö12). Antivirüs:“ virüsleri 

durdurabilecek özellik onda yüklüdür“(Ö2).  İnsan öz bakımı:“ kendini bakmayan ve kendini 

sevmeyen insan çevreyi de sevmez“(Ö19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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Öğretmen adaylarının çevre ve çevreyle ilişkili çevre koruma ve çevre sorunları kavramlarına 

ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmada; çevre kavramına 

yönelik toplam 55 adet metafor, çevre soruları kavramına yönelik toplam 54 adet metafor ve 

çevre koruma kavramına yönelik toplam 56 adet metafor üretilmiştir. Elde edilen metaforlar 

sonucunda toplam 3 faklı kategori tablosu oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda çevre 

kavramına ait metaforların 7 farklı kategori altında toplandığı görülmektedir. “Dönütün 

sembolü olarak çevre“(f=9),  “Genişliğin sembolü olarak çevre“(f=4),  “Düzenin sembolü 

olarak çevre“(f=6),   “Önemin sembolü olarak çevre“(f=2),  “Korumanın sembolü olarak 

çevre“(f=1),  “Değişimin sembolü olarak çevre“(f=1),  “Diğer“(f=18) şeklinde 

sıralanmaktadır. Bu kategoriler arasında en fazla metafora sahip kategori diğer kategorisidir, 

en az metafora sahip kategori korumanın sembolü olarak çevre kategorisidir. 

Yapılan analizler sonucunda çevre sorunları kavramına ait metaforların 12 farklı kategori 

altında toplandığı görülmektedir. “Büyümenin sembolü olarak çevre sorunları“(f=5),  

“Araştırmanın sembolü olarak çevre sorunları“ (f=1),  “Dönütün sembolü olarak çevre 

sorunları“ (f=3),  “Zorluğun sembolü olarak çevre sorunları“( f=3),  “Sorunun sembolü olarak 

çevre sorunları“ (f=6),  “Zamanlamanın sembolü olarak çevre sorunları“ (f=1),  “Zarar 

vermenin sembolü olarak çevre sorunları“ (f=1),  “Olumsuzluğun sembolü olarak çevre 

sorunları“ (f=9), “Tedavinin sembolü olarak çevre sorunları“ (f=1), “Kirliliğin sembolü olarak 

çevre sorunları“ (f=2), “Sınırsızlığın sembolü olarak çevre sorunları“ (f=1), “Diğer“(f=4) 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu kategoriler arasında en fazla metafora sahip kategori 

olumsuzluğun sembolü çevre sorunları kategorisidir, en az metafora sahip kategoriler ise 

zamanlamanın sembolü çevre sorunları, tedavinin sembolü çevre sorunları ve zarar vermenin 

sembolü çevre sorunları kategorisidir.  Yapılan analizler sonucunda çevre koruma kavramına 

ait metaforların 10 farklı kategori altında toplandığı görülmektedir. “Korumanın sembolü 

olarak çevre koruma“ (f=11), “Dönütün sembolü olarak çevre koruma“ (f=5), “Tedavinin 

sembolü olarak çevre koruma“ (f=2), “Önemin sembolü olarak çevre koruma“ (f=2), “Zararın 

sembolü olarak çevre koruma“ (f=1), “Emanetin sembolü olarak çevre koruma“ (f=2), 

“Tedbirin sembolü olarak çevre koruma“ (f=1), “Zorluğun sembolü olarak çevre koruma“ 

(f=1), “Temizliğin sembolü olarak çevre koruma“ (f=4), “Diğer“ (f=10)  şeklinde 

sıralanmaktadır. Bu kategoriler arasında en fazla metafora sahip korumanın sembolü çevre 

koruma kategorisi iken, en az metaforlara sahip kategoriler zararın sembolü olarak çevre 

koruma ve zorluğun sembolü olarak çevre koruma kategorileridir.  

 Öğretmen adaylarının çevre ve çevreyle ilişkili çevre sorunları ve çevre koruma kavramlarına 

ait metaforları incelendiğinde öğretmen adaylarının çevre ve çevreyle ilişkili çevre sorunları 

ve çevre koruma kavramlarına ait olumlu ve olumsuz kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

olumsuz kavramların nedeninin bireylerin teknolojik gelişmelerin artması ve toplumda 

yaşanılan olumsuz olaylar nedeninden dolayı çevreden uzaklaşması sonucu olduğu 

saptanmaktadır.  
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtma Düzeylerinin 

İncelenmesi 

Didem KARAKAYA CIRIT153, Selçuk AYDEMİR154 

 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf içi öğretim uygulamalarında 

yaşadıkları deneyimlere ilişkin yansıtma düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla çalışmaya 30 fen 

bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının 

yazmış oldukları yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından Öğretmenlik 

Uygulaması dersi kapsamında MEB okullarında yapmış oldukları sınıf içi öğretim uygulamaları 

sonrası haftalık olarak yansıtıcı günlükler tutmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının haftalık 

olarak hazırlamış olduğu toplam 300 yansıtıcı günlük formu incelenmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Veriler üç kategoriye göre analiz edilmiştir. Bunlar; 1-

Teknik Alanda Yansıtma, 2-Uygulama Alanında Yansıtma ve 3-Eleştirel Alanda Yansıtmadır. 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının yansıtıcı günlüklerde 

çoğunlukla teknik alanda yansıtmadan bahsettikleri tespit edilirken, bir kısmının uygulama 

alanında, çok az bir kısmının ise eleştirel alanda yansıtma düzeyinde bulunduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının teknik alanda yapmış olduğu yansıtmalarda; çoğunlukla gözlemlerini 

yüzeysel olarak açıkladığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının bu yansıtma seviyesinde, 

alternatifleri düşünmeden geçmiş derslerde elde ettiği teorik bilgiler üzerine yoğunlaştığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yansıtma, yansıtıcı günlükler, fen bilgisi öğretmen adayı.  

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the reflection levels of pre-service science teachers.  30 pre-service 
science teachers participated in this study. For examining of the reflection levels of the pre-service 
science teachers, reflective journals were used as data collection tool. The pre-service science teachers 
kept the reflective journals on a weekly based on their classroom teaching practices on MEB schools as 
part of the “Teaching Practice” course. A total of 300 reflective journal writings prepared by pre-service 
science teachers were examined. Content analysis was used to analyze the obtained data from the 
study. The data was analyzed in three categories. These are; 1-Reflection in Technical Field, 2-Reflection 
in the Application Field and 3-Critical Reflection. The results of the study showed that most of the pre-
service science teachers reflected their experiences in the technical field while some of them reflected 
their experiences in the application area. It was observed that only a few of them were at the level of 
critical reflection. In the technical field, most of the pre-service science teachers superficially reflected 
their observations.  

Keywords: Reflection, reflective journals, pre-service science teachers  

Giriş 

Yansıtma, bireyin yaptığı ya da yapacağı eylemler üzerinde düşünmesini sağlayarak güçlü ve zayıf 
noktalarını belirleme ve kendi potansiyelinin farkına varma imkânı sunmaktadır. Özellikle öğretmen 
adayları için mesleğe başlamadan önce bir öğretmen olarak öz farkındalık kazanmaları, eksik, zayıf 
alanlarını/yönlerini belirleme ve giderme açısından yansıtma etkinlikleri önem taşımaktadır. Bundan 
dolayı öğretmen adaylarının yansıtma, yansıtıcı düşünme etkinliklerine katılımının arttırılması nitelikli 
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öğretmen yetişmesinde etkili olabilecektir. Yansıtıcı düşünme, yaşam boyu öğrenme için temeldir 
(Cengiz ve Karataş, 2015). Alan yazında yansıtma etkinlikleri incelendiğinde farklı çeşitlerinin (yansıtıcı 
günlük, öz yansıtma etkinlikleri vb.) olduğu görülmektedir. Bu çalışma kapsamında yansıtıcı günlük 
etkinliği kullanılmıştır. Yansıtıcı günlükler, yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimi için en etkili 
yöntemlerden biridir (Cengiz ve Karataş, 2015).  

 

Ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri ve gelişimleri yeni araştırılan 
konular arasındadır (Töman ve Odabaşı Çimer, 2017).  Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik 
yürütülen çalışmaların sonuçları yansıtma düzeyleri açısından çoğunlukla en alt seviye olan teknik alanda 
yansıtma düzeyi olduğunu göstermektedir (Cengiz, 2014; Gencer, 2008; Kılınç, 2010; Şahin, 2009; 
Yeşilbursa, 2011). Dolayısıyla temel vizyonu fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olan fen bilimleri dersi 
öğretimi programındaki (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013) bu vizyonun kazandırılmasında üst düzey 
düşünme ve eleştirel düşünme becerisine sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının (FBÖA) mevcut durumlarının belirlenmesinin, ileride 
yapılacak çalışmalara, öğretmen yetiştirme kurumlarının niteliğinin geliştirilmesine yönelik katkılar 
sağlama açısından yön göstereceğine inanılmaktadır.  

Yöntem 

Çalışma grubu 

FBÖA’nın yansıtma seviyelerinin belirlendiği bu çalışmaya Fen bilgisi öğretmenliği son sınıfta öğrenim 
gören 30 (19 kız ve 11 erkek) öğretmen adayı katılmıştır.  

Veri toplama aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının yazmış oldukları yansıtıcı günlükler 
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında MEB okullarında 
yapmış oldukları sınıf içi öğretim uygulamaları sonrası haftalık olarak yansıtıcı günlükler tutmaları 
istenmiştir. Bu süreçte öğretmen adaylarına ilk iki hafta (1’er saat) yansıtıcı günlük yazma eğitimi 
verilmiştir. İlk hafta “Neden yansıtıcı günlük yazma etkinliği? Yansıtıcı günlük yazma etkinliğinin önemi 
vb.” çeşitli soru ve konular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. İkinci hafta ise öğretmen adaylarına bazı 
yansıtıcı günlük örnekleri (iyi, orta ve kötü) sunularak, eleştirel bir şekilde incelemeleri ve 
değerlendirmeleri konusunda teşvik edilmiştir. Sonrasında öğretmen adaylarının görüşleri alınmış ve 
günlükleri puanlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarıyla etkili bir günlüğün nasıl olması gerektiği, 
yansıtıcı günlük hazırlamadaki önemli hususlar ve dikkat edilmesi gereken kriterler üzerine tartışılmış ve 
ortak kararlar alınmıştır. Ayrıca yansıtıcı günlük yazma protokolü öğretmen adaylarıyla birlikte 
tartışmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu protokole göre bazı örnek sorular: Staj süresince yapmış 
olduğunuz uygulamaların/öğretim sürecinin; 1-Fen Bilimleri programına uygunluğu, 2- Fen okuryazarı 
birey yetiştirme, 3-Anlamlı/kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla kullanmış olduğunuz strateji, yöntem ve 
teknikler, 4- Öğretimsel amaçlı kullanılan teknolojiler, 5-Öğrenme amaçlı öğretmen-öğrenci/öğrenci-
öğrenci arasında meydana gelen diyaloglar, etkileşimler, 6- Ölçme ve değerlendirme yaklaşım ve ara-
gereçleri vb. şeklindedir. Öğretmen adaylarının haftalık olarak hazırlamış olduğu toplam 300 yansıtıcı 
günlük formu incelenmiştir.  

Verilerin analizi 

Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analiz edilme süreci; 
kodlama, tema oluşturma, verilerin kod ve temalara göre organize edilmesi ve bulguların yorumlanması 
olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada genel bir çerçeve 
içerisinde yapılan kodlama kullanılmıştır. Yansıtma düzeyleri belirlenirken Töman ve Odabaşı Çimer 
(2017)’in geliştirdiği rubrik kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bu rubrik; 1-Teknik Alanda Yansıtma 
(TAY), 2-Uygulama Alanında Yansıtma (UAY) ve 3-Eleştirel Alanda Yansıtmadır (EAY) olmak üzere üç 
yansıtma seviyesinden oluşmaktadır.  

Bulgular 

FBÖA’nın yansıtma düzeylerinin belirlendiği bu çalışmada, elde edilen bulgular tablo 1’de sunulmuştur. 
Bulgular öğretmen adaylarının çoğunlukla teknik alanda yansıtma düzeyinde bulunduğunu, çok az 
kısmının uygulama ve eleştirel alanda yansıtma düzeyinde olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 1.  

FBÖA’nın Yansıtma Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 
 
HAFTALAR 

KATEGORİLER 

Konuya ilişkin program 
bilgisi 

Konuya ilişkin öğrenci 
öğrenme güçlüğü 

belirleme/giderme bilgisi 

Konuya ilişkin strateji-yöntem 
bilgisi 

Konuya ilişkin değerlendirme 
bilgisi 

TAY UAY EAY TAY UAY EAY TAY UAY EAY TAY UAY EAY 

1.HAFTA 28 
(%93,3
) 

- - 24 
(%80) 

4 
(%13,3
3) 

- 15 
(%50) 

12 
(%40) 

3 
(%10) 

16 
(%53,333
) 

10 
(%33,3
3) 

3 
(%10
) 

2.HAFTA 25 
(%83,3
) 

- - 27 
(%90) 

2 
(%6,67
) 

- 11 
(36,67) 

13 
(%43,3
3) 

3 
(%10) 

16 
(%53,33) 

10 
(%33,3
3) 

- 

3.HAFTA 25 
(%83,3
) 

- - 24 
(%80) 

6 
(%20) 

- 12 
(%40) 

14 
(%46,6
7) 

4 
(%13,33) 

19 
(%63,33) 

11 
(%36,6
7 

- 
 

4.HAFTA 27 
(%90) 

- - 23 
(%76,6
7) 

6 
(%20) 

- 15 
(%50) 

8 
(%26,6
7) 

6 
(%20) 

22 
((%73,33) 

6 
(%20) 

1 
(%3,
33) 

5.HAFTA 26 
(%86,8
7) 

- - 19 
(%63,3
3) 

8 
(%26,6
7) 

- 15 
(%50) 

11 
(%36,6
7) 

3 
(%10) 

17 
(%56,67) 

8 
(%26,6
7) 

2 
(%6,
67) 

6.HAFTA 27 
(%90) 

1 
(3,33
) 

- 26 
(%86,6
7) 

2 
(%6,67
) 

1 
(%3,33
) 

18 
(%60) 

7 
(%23,3
3) 

5 
(%16,67) 

21 
(%70) 

4 
(%13,3
3) 

4 
(%13
,33) 

7.HAFTA 27 
(%90) 

- - 18 
(%60) 

8 
(%26,6
7) 

1 
(%3,33
) 

13 
(%43,3
3) 

12 
(%40) 

5 
(%16,67) 

18 
(%60) 

10 
(%33,3
3) 

1 
(%3,
33) 

8.HAFTA 25 
(%83,3
) 

- - 24 
(%80) 

6 
(%20) 

- 12 
(%40) 

14 
(%46,6
7) 

4 
(%13,33) 

19 
(%63,33) 

11 
(%36,6
7 

- 
 

9.HAFTA 27 
(%90) 

- - 23 
(%76,6
7) 

6 
(%20) 

- 15 
(%50) 

8 
(%26,6
7) 

6 
(%20) 

22 
((%73,33) 

6 
(%20) 

1 
(%3,
33) 

10.HAFTA 26 
(%86,8
7) 

- - 19 
(%63,3
3) 

8 
(%26,6
7) 

- 15 
(%50) 

11 
(%36,6
7) 

3 
(%10) 

17 
(%56,67) 

8 
(%26,6
7) 

2 
(%6,
67) 

 

Öğretmen adaylarının teknik alanda yapmış olduğu yansıtmalarda; çoğunlukla gözlemlerini yüzeysel 
olarak açıkladığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının bu yansıtma seviyesinde, alternatifleri 
düşünmeden geçmiş derslerde elde ettiği teorik bilgiler üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Öğretmen 
adaylarının “ konuya ilişkin program bilgisi” kategorisinde 6. hafta dışında dokuz hafta boyunca teknik 
alanda yansıtma düzeyinde bulundukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının teknik alanda yapılan 
yansıtmada gözlemlerini sadece basit düzeyde açıkladıkları görülmüştür. FBÖA’ların eleştirel alanda 
yansıtmada bulunamadıkları sadece bir öğretmen adayının uygulama alanında yansıtmada bulunduğu 
öğretmen adaylarının bir kaçının ise bazı haftalarda herhangi bir yansıtma düzeyinde dahi bulunmadığı 
(örneğin 3.hafta, FBÖA1-program bilgisinde) belirlenmiştir. Bazı öğretmen adaylarına ait yansıtıcı 
günlüklerden doğrudan alınan alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, FBÖA’nın “öğrencilerin öğrenme güçlüğü” kategorisinde hem teknik alanda hem 
de uygulama alanında yansıtma düzeyinde bulundukları, fakat çoğunlukla teknik alanda yansıtma 
düzeyinde bulunduğu tespit edilmiştir. Uygulama alanında yansıtma kategorisinde, öğretmen 
adaylarının teori ile uygulama arasında bağlantı kurdukları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrenci 
ihtiyaçlarıyla ilgili yansıtmalarda bulundukları görülmüştür. Örneğin, FBÖA-7’nin öğrencilerden ve 
konuya özgü öğrenme güçlüğünden bahsettiği, FBÖA-9’un ise sadece 5. haftada öğrenme güçlüğüne 
yoğunlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının bu kategoriye ilişkin bazı haftalarda 
herhangi bir yansıtmadabulunmadığı görülmüştür. Bu kategoride, hiçbir FBÖA’nın eleştirel alanda 
yansıtma yapmadığı görülmüştür. Bazı öğretmen adaylarına ait yansıtıcı günlüklerden doğrudan alınan 
alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 



 

924 
 

FBÖA’nın “konuya ilişkin strateji-yöntem bilgisi” kategorisinde ise her üç yansıtma düzeyinde 
bulundukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının teknik ve uygulama alanında yapılan yansıtma 
düzeylerinde yoğunlaştıkları görülürken, bir kısmının ise eleştirel alanda yansıtmada bulundukları 
belirlenmiştir (Tablo 1). Öğretmen adaylarının EAY düzeyinde alternatif önerileri yansıttığı belirlenmiştir. 
Ayrıca, bir kısım öğretmen adayının ise uygulamalarını sorguladıkları, özgün düşünceler geliştirdikleri 
tespit edilmiştir.  Öğretmen adaylarının çok az bir kısmının planlama ile uygulama arasındaki ilişkiyi 
yansıttığı tespit edilmiştir. Bu kategoride de 1 ya da 2 FBÖA’nın herhangi bir yansıtma düzeyinde 
bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bazı öğretmen adaylarına ait yansıtıcı günlüklerden doğrudan alınan 
alıntılara aşağıda yer verilmiştir.  

Konuya ilişkin değerlendirme bilgisi kategorisinde ise FBÖA’nın çoğunlukla olarak teknik alanda yapılan 
yansıtma düzeyinde bulunduğu, bir kısmının uygulama alanında yansıtma düzeyinde yer aldığı,  çok az 
bir kısmının ise (1 ya da 4 arasında) eleştirel alanda yansıtma düzeyinde yer aldıkları görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının teknik alandaki yansıtma düzeyinde daha çok görev yönelimli oldukları, 
gözlemlerini basitçe açıkladıkları görülmüştür. Örneğin, değerlendirme sürecinde öğrencilere soru 
sorduklarından, test uyguladıklarından bahsettikleri belirlenmiştir. Uygulama alanında yansıtma yapan 
öğretmen adaylarının öğrencilerin eylemleri üzerinde yoğunlaştıkları belirlenmiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının yansıtıcı günlük yazma sürecinde teknik alanda 
yansıtma düzeyinde daha fazla yoğunlaştığı, bir kısmının ise uygulama alanında yansıtma düzeyinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca FBÖA’nın eleştirel alanda çok az bir kısmının bulunduğu 
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yansıtıcı günlük yazarken kazanımlar, ders saati, öğrencilerin ön 
bilgi/öğrenme güçlüğünün tespiti, giderilmesi, öğretim yöntem-teknikleri ve değerlendirme sürecine 
ilişkin çeşitli bilgi alanlarına yönelik 10 hafta boyunca yoğunluklu olarak teknik alanda yapılan 
yansıtmada bulundukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının bu bilgi alanlarında yüzeysel ifadelerde 
bulundukları belirlenmiştir. Alan yazında da benzer sonuçlara rastlanmıştır (Ekiz, 2006; Şahin, 2009; 
Yeşilbursa, 2011). Öğretmen adaylarının yaklaşık olarak %43-46’sının sadece “konuya özgü strateji ve 
yöntem bilgisinde” 2,3 ve 8. haftalarda uygulama alanında yapılan yansıtma düzeyinde yer aldıkları tespit 
edilmiştir. Diğer üç bilgi alanında (konuya özel program bilgisi, öğrenme güçlüğü bilgisi ve değerlendirme 
bilgisi) ise çoğunlukla öğretmen adaylarının gözlemlerini basitçe aktardıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı 
sıra bazı öğretmen adaylarının bilgi alanlarına yönelik herhangi bir yansıtmada bulunmadığı görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının yansıtmada bulunmamalarının sebebi olarak daha önce herhangi bir dersin 
tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan çalışmalarda bulunmamaları da 
gösterilebilir (Köksal ve Demirel, 2008). Dolayısıyla öğretmen adayı kendi yaptığı uygulamalar üzerinde 
kritik yapmaması ve bunu yansıtamaması ilerde öğretmenlik mesleğindeki bilgi alanlarının kullanımını 
da etkileyebilir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının çoğunluğunun teknik alanda yapılan yansıtma 
düzeyinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için öğretmen 
adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin ve yansıtma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı 
çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. Öğretmen adaylarının yapmış oldukları uygulamalar üzerinde 
düşünmesi ve kritik yapması, onların sınıf içi öğretim süreçlerine çeşitlilik ve zenginlik katacaktır. 
Dolayısıyla, Öğretmen yetiştirme programlarının yansıtıcı düşünmeyi temel alacak şekilde yeniden 
gözden geçirilmesi, ve öğretmenlere sınıf içerisindeki mesleki uygulamalarına ilişkin eleştirel bir bakış 
açısını kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (Hanton, Cropley ve Lee, 2009).  
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşüm ve Atıklarla 

İlgili Algıları 
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Öz 

Bu araştırmayla, öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki farkındalık, problem çözme becerileri ve 
ilgili hedeflere ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada katılımcıların geri 
dönüşüm konusundaki farkındalık düzeylerinin ve bu beceri    üzerinde etkili olan değişkenlerin 
belirlenmesi amaçlandığından araştırma korelasyonel desende bir araştırmadır. Elde edilen verilen ise 
SPSS 21.0 paket programı ile analize edilmiş ve yapılan istatiksel analizler ise ( standart sapma, aritmetik 
ortalama, t testi, Cronbach Alpha güvenirlilik testi)’dir. Araştırmaya Zonguldak ili, Çaycuma ilçesindeki 
216 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırma uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma 
kapsamındaki katılımcıların okul türü değişkeni dikkate alındığında, katılımcılardan 42’si (%19,4) meslek 
lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) katılımcı da çok programlı anadolu 
lisesinde okumaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak atık ve geri dönüşümle ilgili dört farklı 
senaryo kullanılmıştır. Senaryolar ışığında, öğrencilere çevre sorununun ne olduğu sorulmakta ve 
öğrencilerin çevre sorununa yönelik çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Araştırmada 
öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri ile birlikte farkındalık düzeylerinin okul türü 
değişkenleri üzerinden incelenmiştir. Sonuçlara göre, öğrencilerin çevre sorunlarının varlığını fark 
ettikleri tespit edilmiştir. Ancak büyük bir çoğunluğun atıklarla ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine 
sahip olmadığı ve çevre sorununu gidermek için yeterli düzeyde alternatif çözüm yolu üretemediği 
gözlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin çevre sorunu ve çözümüyle ilgili değer yargılarını tanımlama ve 
belirginleştirme becerisine yeterli düzeyde sahip olmadığı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular genel olarak 
fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin diğer lise 
türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Genel olarak 
öğrencilerin anne ve baba öğrenim düzeylerinin yükselmesinin çevre sorunlarına yönelik farkındalık 
düzeylerini arttırdığı söylenebilir. Araştırma sonuçları üniversite mezunu olan anne babanın çocuklarının 
çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, çevre eğitimi, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm 

 

Abstract 

In this study, the aim is to determine and identify whether students have achieved awareness, 
problem solving skills and related objectives about recycling. Zonguldak is the universe of the research 
and high school students in Çaycuma effectuate the sampling. The appropriate sampling methods will 
be used in the research. The consideration in this research was based on the type of school variables, 
42 of the participants (19,4%) study in vocational high school, 67 of the participants (31%) study in 
Anatolian high school, 73 of the participants (33,8%) study in science high school and 34 of the 
participants (15,7%) study in multi-programme Anatolian high school. It is the research in correlational 
design as it is aimed to determine the level of awareness of the participants about the recycling and the 
variables that are effective on this skill in the research. The obtained data were analysed by SPSS 21.0 
package program and the statistical analyses are standard deviation, arithmetic mean, t test and 
Cronbach Alpha reliability. Four different scenarios related to waste and recycling are used as data 
collecting tool in the research. According to the four different scenarios, the students are asked about 
what environmental problem is and what kind of solutions they would suggest regarding to this 
problem. The opinions of the expertswere taken during the preparation of the scenarios. According to 
the results and feedbacks that were obtained from the scenarios, it has been understood that the 
students realize the existence of environmental problems. On the other hand, it was observed that 
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the majority of them do not have a sufficient level of the knowledge of concept regarding to wastes and 
could not produce enough solution to determine the environmental problem. At the same time, it also 
was seen that the students do not have enough ability to define and clarify the values to resolve 
environmental problems. The findings which have been obtained reveal that generally the awareness 
level related to environmental problems, of students in a science. High school is higher than those of 
the students who study in other types of high schools. According to the findings, it is said that attendance 
in project or activities related to enviromental problems increases the awareness of students about the 
environmental problems. Generally it is said that increasing in the education level of parents increases 
the awareness of the students related to enviromental problems. In addition, the research indicates that 
the children whose mothers or fathers are college graduate are more aware of environmental problems. 

Key Words : Environmental problems, Environmental education, Environmental consciousness, 
Sustainability, Recycling. 

                                                        

Giriş 

Çevre, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar ile yaşam için gerekli hava, toprak ve sudan oluşan bir 
sistemdir. Kavramı belirgin kılmak için tanımı açıklamak gerekirse, insanla birlikte tüm canlı varlıklar ve 
canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal 
nitelikteki tüm etkenler çevreyi oluşturmaktadır. 

Eğitim, çevre sorunlarının çözümünde de ilk akla gelen bir çözüm yolu olmaktadır. İnsan türünü 
"insan" kılan tüm bilgi, beceri ve tutumlar, ona eğitim yoluyla kazandırılır (Çelikkıran,1995). 

Çevre eğitimi bireyin doğal çevresiyle uyum içerisinde etkileşeceği ve yaşayacağı bilgi, beceri ve 
tutumları geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Miser,2010,s. 31). 

Çevre eğitimi çevresel farkındalık ve bilgi düzeyini arttıran, çevreyi etkileyen kararlar konusunda 
sorumluluk alma becerileri geliştiren bir öğrenme sürecidir (Karadayı, 2005, s. 25). 

Çevre sorunları günümüzde öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki artık insanların çözüm üretmede 
çaresiz kaldıkları söylenebilir. İklim değişiklikleri, ozon tabakasındaki incelme, asit yağışları küresel 
anlamda tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Böyle olumsuz bir tablonun oluşmasında insan 
kaynaklı etkenlerin büyük payı bulunmaktadır. Bu nedenle, çevre sorunlarının arkasında yatan gerçek 
nedenlerle ilgili olarak insanların öncelikle kendilerini sorgulamaları ve bir an önce etkili çözüm önerileri 
üreterek faaliyete geçmeleri gerekmektedir. İşte çözüm olarak sağlıklı insan doğa ilişkilerinin 
yapılandırılabilmesinde, insanlara çevre eğitimi yol gösterebilecektir (Karataş, 2013, s. 11). 

Çevre eğitiminin hedefi çevre ve çevreyle ilişkili sorular hakkında farkındalığı olan, bunlarla 
ilgilenen, mevcut sorunların çözümünde ve yenilerinin önlenmesine yönelik bireysel ve toplu çalışma 
için bilgiye, beceriye, tutuma, güdüye ve bağlılığa sahip olan bir dünya nüfusu geliştirmektir (Miser, 2010, 
s. 18) 

Çevre için eğitimin bir amacı da, insanların ekolojik çevre dizgelerini ve insanlığın bu dizge içindeki 
yerini kavramalarına, aynı zamanda, insan toplumlarının gezegenle nasıl uyum içinde 
yaşayabileceklerine ilişkin görüş geliştirmelerine, etkin ve sorumlu bir katılım için gerekli becerileri 
kazanmalarına yardım etmektir (Geray, 1995, s.665). 

Çevre eğitimi ile bilgi vermenin yanı sıra tutum ve davranışlarda doğru kişisel değerlerin oluşmasını 
sağlayarak ve öğrencilerin çevre ve çevre problemlerine katkıları hakkındaki düşüncelerini açığa çıkarıp 
değerlendirmelerine yardımcı olarak bu konularda farkındalığı arttırır (Haktanır, 2007, s. 15 ). 

Çevre eğitimi üzerine yapılan uluslararası çalışmaların bulgularına göre, bireylerin çevre eğitimini 
en verimli şekilde alabilecekleri öğretim seviyesi ortaöğretimdir. Çevre eğitiminin amaçlarına 
ulaşabilmesindeki en önemli faktör ise öğretmendir ve doğal olarak ortaöğretim öğretmenleri de çevre 
eğitimi verecek şekilde yetiştirilmelidirler (Ünal & Dımışkı, 1999, s.142 ). 

Bu bağlamda aynı zamanda öğretmenlere yol gösterecek olan biyoloji ünitelendirilmiş yıllık ders 
planları ve Ortaöğretimde Milli Eğitim Bakanlığının biyoloji dersinde çevre ile ilgili kazanımları da önem 
kazanmaktadır.Yapılan çalışma programın yeterliliği ve geliştirilmesi adına veri sunması amacıyla 
kullanılabilecektir. 
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Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada katılımcıların geri dönüşüm konusundaki farkındalık düzeylerinin ve bu beceri    
üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlandığından araştırma korelasyonel desende bir 
araştırmadır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Zonguldak ili, örneklemi ise Çaycuma ilçesindeki onuncu sınıf lise öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışmaya 216 öğrenci katılmıştır. Araştırma uygun örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların okul türü değişkeni dikkate alındığında, 
katılımcılardan 42’si (%19,4) meslek lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) 
katılımcı da çok programlı anadolu lisesinde okumaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak atık ve geri dönüşümle ilgili dört farklı senaryo kullanılmıştır. 
Senaryolar ışığında, öğrencilere çevre sorununun ne olduğu sorulmakta ve öğrencilerin çevre sorununa 
yönelik çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Senaryolar hazırlanırken uzman görüşleri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Yapılan bu araştırmada katılımcıların çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek 
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen dört farklı senaryo uygulanmıştır. Senaryolar araştırmacı 
tarafından geliştirilen dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 216 
katılımcıdan elde edilen veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma için 
yapılan istatistik analizler standart sapma, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
ve Cronbach Alpha güvenirlilik testidir. Elde edilen puanların normal dağılım sergileyip sergilemediğinin 
belirlenmesi amacıyla her bir senaryo için hesaplanan toplam puanların çarpıklık ve basıklık değerleri 
incelenmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümünde araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de 
araştırma kapsamındaki katılımcıların demografik özelliklerine ait bulgular verilmiştir.   

 
Tablo 1.  
Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

Değişkenler  f % 

Cinsiyet 
Kız 132 61,1 

 Erkek 82 38,0 

  Kayıp veri 2 0,9 

Okul Türü 

Meslek Lisesi 42 19,4 

Anadolu Lisesi 67 31,0 

Fen Lisesi 73 33,8 

ÇPAL 34 15,7 

Anne Öğrenim Durumu 

İlkokul 102 47,2 

Ortaokul 61 28,2 

Lise 40 18,5 

Üniversite 12 5,6 

Kayıp veri 1 0,5 
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Baba Öğrenim Durumu 

İlkokul 42 19,4 

Ortaokul 55 25,5 

Lise 83 38,4 

Üniversite 33 15,3 

Kayıp veri 3 1,4 

Biyoloji Başarı Notu 

0-49 24 11,1 

50-54 37 17,1 

55-69 54 25,0 

70-84 60 27,8 

85-100 28 13,0 

Kayıp veri 13 6,0 

Çevre ile ilgili projeye katılma 

durumu 

Evet 49 22,7 

Hayır      167 77,3 

 TOPLAM  216 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki katılımcıların 132’si (%61,1) kadın, 82’si (%38) 
ise erkeklerden oluşmaktadır. Okul türü değişkenidikkate alındığında, katılımcılardan 42’si (%19,4) 
meslek lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) katılımcı daÇPAL’de 
okumaktadır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların anne öğrenim düzeyleri dikkate alındığında, 102 
(%47,2) katılımcının anneleri ilkokul mezunu iken, 61’i (%28,2) ortaokul, 40’ı (%18,5) lise ve 12 (%5,6) 
katılımcının annesi de üniversite mezunudur. Baba öğrenim düzeyleri dikkate alındığında, 42 (%19,4) 
katılımcının babası ilkokul mezunu iken, 55’i (%25,5) ortaokul, 83’ü (%38,4) lise ve 33 (%15,3) katılımcının 
babası da üniversite mezunudur. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 24’ü (%11,1) 0-49 puan aralığında 
başarı notuna sahip iken, 37’si (%17,1) 50-54 puan aralığında, 54’ü (%25) 55-69 puan aralığında, 60’ı 
(%27,8) 70-84 puan aralığında ve 28’i (%13) de 85-100 puan aralığında not ortalamasına sahiptir. 
Katılımcıların çevre ile ilgili projeye katılma durumları dikkate alındığında, 49 (%22,7) katılımcı daha önce 
çevre ile ilgili bir projeye katılmışken, 167 (%77,3) katılımcı daha önce çevre ile ilgili herhangi bir projeye 
katılmamıştır.   

Araştırma kapsamında görev olarak verilen 4 senaryodan yola çıkarak öğrencilerin çevre 
sorunlarına ilişkin farkındalık düzeyleri (1), kavram bilgisi düzeyleri (2), var olan çevre sorununu gidermek 
için alternatif çözüm yolları belirleyebilme durumları (3) ve bu çevre sorununun çözümüyle ilgili kişisel 
değer yargılarını tanımlama ve belirginleştirme yetileri (4) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2, 3, 
4 ve 5’te verilmiştir.  

Tablo 2. 
Katılımcıların Senaryo 1 İçin Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

1.Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
48 22,3 53 24,5 115 53,2 

2.Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 54 25,0 130 60,2 32 14,8 

3.Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 57 26,4 133 61,6 26 12,0 
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4.Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili 

kişisel değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

60 27,8 118 54,6 38 17,6 

  

Tablo 2’de araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 1 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin yaklaşık yarısı (%53,2) senaryoda verilen çevre 
sorunun varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %24,5’i kısmen fark edebilmiş ve %22,3’ü de verilen 
çevre sorunun varlığını fark etmemiştir. 

Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kısmen 
(%60,2) ya da yeterli (%14,8) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu görülmekte iken, %25’inin çevre ile 
ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı görülmektedir. 

Öğrencilerin %12’si senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %61,6’sı kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %26,4’ü de 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %17,6’sını oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %54,6 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %27,8’dir. 

 
Tablo 3.     
Katılımcıların Senaryo 2 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
30 13,9    37 17,1 149 69,0 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 34 15,7 106 49,1 76 35,2 

Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 40 18,5 158 73,1 18 8,3 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

44 20,4 138 63,9 34 15,7 

 

Tablo 3’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 2 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin çoğunluğu (%69,0) senaryoda verilen çevre sorunun 
varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %17,1’i kısmen fark edebilmiştir. Elde edilen bulgular 
katılımcıların büyük çoğunluğunun senaryoda verilen çevre sorununu fark edebildiğini göstermektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorununun varlığını yetersiz düzeyde fark eden ya da hiç fark edemeyen 
öğrencilerin oranı ise %13,9’dur.Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun kısmen (%49,1) ya da yeterli (%35,2) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu 
görülmekte iken, %15,7’sinin çevre ile ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı 
görülmektedir.  

Öğrencilerin %8,3’ü senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %73,1’i kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %18,5’i ise 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %15,7’sini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
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tanımlayabilen öğrencilerin oranı %63,9 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %20,4’tür. 

Tablo 4. 
Katılımcıların Senaryo 3 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

Senaryoda verilen çevre sorunun varlığını 

fark etmiş 
85 39,4 40 18,5 91 42,1 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 
94 43,5 85 39,4 37 17,1 

Çevre sorununu gidermek için alternatif 

çözüm yollarını tanımlıyor 100 46,3 104 48,1 12 5,6 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

102 47,2 95 44,0 19 8,8 

 

Tablo 4’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 3 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %42,1’i senaryoda verilen çevre sorunun varlığını 
yeterli düzeyde fark etmişken, %18,5’i kısmen fark edebilmiş ve %39,4’ü de verilen çevre sorunun 
varlığını fark etmemiştir. 

Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin %43,5’i yetersiz düzeyde 
kavram bilgisine sahipken, %39,4’u kısmen yeterli düzeyde ve %17,1’i ise yeterli düzeyde kavram 
bilgisine sahiptir 

Öğrencilerin çok az bir kısmı (%5,6) senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif 
çözüm yollarını yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %48,1’i kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin 
%46,3’ü de çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %8,8’ini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %44 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %47,2’dir. 

Tablo 5. 
Katılımcıların Senaryo 4 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
8 3,7 17 7,9 191 88,4 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 13 6,0 140 64,8 63 29,2 

Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 21 9,7 170 78,7 25 11,6 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

26 12,0 155 71,8 35 16,2 
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Tablo 5’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 4 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu (%88,4) senaryoda verilen çevre 
sorunun varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %7,9’u kısmen fark edebilmiştir. Elde edilen bulgular 
katılımcıların büyük çoğunluğunun senaryoda verilen çevre sorununu fark edebildiğini göstermektedir. 
Senaryoda verilen çevre sorununun varlığını yetersiz düzeyde fark eden ya da hiç fark edemeyen 
öğrencilerin oranı ise %3,7’dir. 

Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kısmen 
(%64,8) ya da yeterli (%29,2) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu görülmekte iken, %6’sının çevre ile 
ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı görülmektedir.  

Öğrencilerin %11,6’sı senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %78,7’si kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %9,7’si ise 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %16,2’sini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %71,8 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %12’dir. 

 Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin öğrenim gördükleri lise türüne göre değişip değişmediğin belirlenmesine ait bulgular Tablo 
7’de verilmiştir.    

 
Tablo 7.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Okul Türlerine göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin  One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları. 

 Okul Türü N X  Sx F(3-212) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

Meslek Lisesi 42 7,31 3,03 

3,53 0,016* 3>1 
Anadolu Lisesi 67 7,70 2,41 

Fen Lisesi 73 8,69 2,22 

ÇPAL 34 7,76 2,11 

Senaryo 2 

Meslek Lisesi 42 9,16 1,97 

3,11 0,027* 1>2 
Anadolu Lisesi 67 8,00 2,43 

Fen Lisesi 73 8,89 2,11 

ÇPAL 34 8,44 2,07 

Senaryo 3 

Meslek Lisesi 42 5,97 2,41 

16,53 0,000* 

3>1 

3>2 

3>4 

 

Anadolu Lisesi 67 6,28 2,52 

Fen Lisesi 73 8,61 2,31 

ÇPAL 34 6,11 2,55 

Senaryo 4 

Meslek Lisesi 42 9,07 1,62 

9,59 0,000* 

3>1 

3>2 

3>4 

 

Anadolu Lisesi 67 8,58 1,81 

Fen Lisesi 73 9,89 1,16 

ÇPAL 34 8,79 1,40 

*p<0,05; Kriterler: 1-Meslek Lisesi; 2-Anadolu lisesi; 3-Fen Lisesi; 4-ÇPAL 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar öğrenim gördükleri 
liselere göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin fen lisesinde 
öğrenim gördüğü görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 7,31; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 7,70; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,69; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 7,76). Elde edilen 

bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-212)=3,53; p=0,016 <0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) yöntemlerinden olan Bonferroni yöntemi kullanılmıştır. Elde 
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edilen bulgulara göre, farkın kaynağının fen lisesi öğrencileri olduğu görülmektedir. Fen lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerin senaryo 1’de verilen çevre sorununa farkındalık düzeylerinin meslek 
lisesinde okuyan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin meslek lisesi ve fen lisesinde öğrenim görenler olduğu görülmektedir ( 
�̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 9,16; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 8,00; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,89; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 8,44). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak 

anlamlıdır (F(3-212)=3,11; p=0,027<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu 
karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının meslek lisesi öğrencileri olduğu 
görülmektedir. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 2’de verilen çevre sorununa 
farkındalık düzeylerinin anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin fen lisesinde öğrenim görenler olduğu görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 5,97; 
�̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 6,28; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,61; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 6,11). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-

212)=16,53; p=0,000<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-
Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının fen lisesi öğrencileri olduğu görülmektedir. Bu bulgulara 
göre,  fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
düzeylerinin araştırmada yer alan diğer tüm liselerde (Meslek-Anadolu-ÇPAL) öğrenim gören öğrencilere 
göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, diğer senaryolardaki bulgulara 
benzer olarak en yüksek çevre farkındalık düzeyine sahip olan öğrencilerin fen lisesinde öğrenim 
görenler olduğu görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 9,07; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 8,58; �̅�𝐹𝑒𝑛= 9,89; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 8,79). Elde edilen bu 

farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-212)=9,59; p=0,000 <0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının fen lisesi 
öğrencileri olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 
4’te verilen çevre sorununa farkındalık düzeylerinin araştırmada yer alan diğer tüm liselerde (Meslek-
Anadolu-ÇPAL) öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (p<0,05). 

Elde edilen bulgular genel olarak fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin 
farkındalık düzeylerinin diğer lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin anne öğrenim durumlarına göre değişip değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 8’de 
verilmiştir.    

Tablo 8.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Anne öğrenim 
Durumlarına göre Karşılaştırılmasına İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 
Öğrenim 
Durumu 

N X  Sx F(3-211) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

İlkokul 102 7,67 2,49 

1,69 0,169  
Ortaokul 61 8,18 2,53 

Lise 40 8,02 2,54 

Üniversite 12 9,25 1,76 

Senaryo 2 

İlkokul 102 8,67 2,07 

0,55 0,652  
Ortaokul 61 8,60 2,38 

Lise 40 8,22 2,44 

Üniversite 12 9,00 1,85 

Senaryo 3 
İlkokul 102 6,73 2,73 

3,79 0,011* 
4>1 

4>2 Ortaokul 61 6,86 2,64 
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Lise 40 7,15 2,55  

Üniversite 12 9,41 1,92 

Senaryo 4 

İlkokul 102 9,01 1,57 

3,18 0,025* 

4>1 

4>3 

 

Ortaokul 61 9,27 1,52 

Lise 40 8,92 1,75 

Üniversite 12 10,41 1,24 

*p<0,05; Kriterler: 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3-Lise; 4-Üniversite 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar anne öğrenim düzeylerine 
göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin anne öğrenim 

düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,67; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,18; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,02; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
9,25). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-211)=1,69; p=0,169>0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar anne öğrenim düzeylerine göre değişmektedir. Buna 
göre, senaryo 1’e benzer şekilde en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin anne öğrenim 
düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,67; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,60; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,22; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
9,00). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-211)=0,55; p=0,652>0,05).  

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin anne öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 

6,73; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 6,86; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 7,15; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 9,41). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 
(F(3-211)=3,79; p=0,011<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma 
(Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  
anne öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
düzeylerinin anne öğrenim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin diğer senaryolara benzer şekilde anne öğrenim düzeylerinin üniversite 

olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,01; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,27; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,92; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 10,41). Elde edilen bu 
farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-211)=3,18; p=0,025<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu 
görülmektedir. Bu bulgulara göre,  anne öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 4’te verilen 
çevre sorununa farkındalık düzeylerinin anne öğrenim düzeyi ilkokulve lise olan öğrencilere göre anlamlı 
şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Elde edilen bulgulardan hareketle, genel olarak öğrencilerin anne öğrenim düzeyleri arttıkça çevre 
sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin arttığı söylenebilir. Buna ek olarak üniversite mezunu alan 
annelerin çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin baba öğrenim durumlarına göre değişip değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 9’da 
verilmiştir.    

Tablo 9. 
 Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Baba Öğrenim 
Durumlarına göre Karşılaştırılmasına ilişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları. 

 Öğrenim Durumu N X  Sx F(3-209) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

İlkokul 42 7,52 2,67 

2,34 0,074  
Ortaokul 55 7,58 2,52 

Lise 83 8,14 2,44 

Üniversite 33 8,81 2,17 

Senaryo 2 

İlkokul 42 8,21 2,21 

1,65 0,178  Ortaokul 55 9,03 2,18 

Lise 83 8,65 2,23 
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Üniversite 33 8,12 2,24 

Senaryo 3 

İlkokul 42 6,64 2,65 

3,03 0,030* 

4>1 

4>2 

 

Ortaokul 55 6,56 2,58 

Lise 83 7,01 2,73 

Üniversite 33 8,21 2,57 

Senaryo 4 

İlkokul 42 8,78 1,42 

1,92 0,127  
Ortaokul 55 9,07 1,78 

Lise 83 9,19 1,50 

Üniversite 33 9,66 1,74 

*p<0,05; Kriterler: 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3-Lise; 4-Üniversite 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar baba öğrenim düzeylerine 
göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin baba öğrenim 

düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,52; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,58; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,14; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
8,81). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-209)=2,34; p=0,074>0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar baba öğrenim düzeylerine göre değişmektedir. Buna 
göre, senaryo 1’den farklı olarak puan ortalamasına sahip öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin 
ortaokul olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,21; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,03; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,65; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 8,12). Ancak 
elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-209)=1,65; p=0,1782>0,05).  

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 

6,64; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 6,56; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 7,01; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 8,21). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 
(F(3-209)=3,03; p=0,030<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma 
(Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  
baba öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
düzeylerinin baba öğrenim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 

8,78; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,07; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 9,19; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 9,66). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı değildir (F(3-209)=1,92; p=0,127>0,05).  

Elde edilen bulgulardan hareketle, senaryo 2 haricinde genel olarak öğrencilerin baba öğrenim 
düzeyleri arttıkça çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin arttığı söylenebilir. Buna ek olarak 
üniversite mezunu alan babaların çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin daha önce çevre ile ilgili herhangi bir proje katılıp katılma durumlarına göre değişip 
değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 11’de verilmiştir.    

Tablo 11.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Çevre ile İlgili Projelere 
Katılma Durumlarına göre Karşılaştırılmasına İlişkin Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi 
Sonuçları 

 
Çevre ile ilgili 

proje 
N X  Sx t sd p 

Senaryo 1 
Evet 49 7,73 2,51 -0,76 

 

214 

 

0,448 

 Hayır 167 8,04 2,48 

Senaryo 2 
Evet 49 8,69 2,11 0,35 

 

214 

 

0,730 

 Hayır 167 8,56 2,25 
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Senaryo 3 
Evet 49 7,77 2,74 2,36 

 

214 

 

0,019* 

 Hayır 167 6,75 2,64 

Senaryo 4 
Evet 49 9,57 1,45 2,09 

 

214 

 

0,038* 

 Hayır 167 9,02 1,62 

 *p<0,05 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için alınan puanlar dikkate alındığında, daha önce çevre ile 
ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri   (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 7,73) ile çevre ile ilgili 
bir proje katılmayan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 8,04) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur. (t214=-0,76; p=0,448> 0,05).  

Senaryo 2 için alınan puanlar dikkate alındığında, senaryo 1’e benzer şekilde daha önce çevre ile 
ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 8,69) ile çevre ile ilgili 
bir proje katılmayan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri(�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 8,56) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur                (t214=0,35; p=0,730> 0,05).  

Senaryo 3 için alınan puanlar dikkate alındığında, daha önce çevre ile ilgili bir projeye katılan 

öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 7,77) çevre ile ilgili bir proje katılmayan 
öğrencilere göre daha yüksektir (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 6,75). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 

(t214=2,36; p=0,019< 0,05).  

Senaryo 4 için alınan puanlar dikkate alındığında, senaryo 3’e benzer şekilde daha önce çevre ile 

ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri  (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 9,57) çevre ile ilgili bir 

proje katılmayan öğrencilere göre daha yüksektir (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 9,02).  . Elde edilen bu farklılık istatistiksel 

olarak anlamlıdır (t214=2,09; p=0,038< 0,05). Elde edilen bulgulardan hareketle çevre sorunları ile ilgili 
proje ya da etkinliklere katılmanın öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeylerini arttırdığı 
söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Senaryolara verilen yanıtlar doğrultusunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin çevre 
sorunlarının varlığını fark ettikleri tespit edilmiştir. Ancak büyük bir çoğunluğun atıklarla ilgili yeterli 
düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı ve çevre sorununu gidermek için yeterli düzeyde alternatif 
çözüm yolu üretemediği gözlenmiştir. Görümlü (2003), çalışmasında benzer şekilde lise öğrencilerinin 
çevreye, çevre sorunlarına duyarlılıklarının orta seviyede olduğu ve öğrencilerin çevre ile ilgili kavram 
sorularına yeterli cevaplar veremedikleri sonucuna ulaşmıştır. Benzer olarak Gerçek (2016), üniversite 
öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algıları ile ilgili araştırmasında öğrencilerin büyük bir kısmının orta 

düzeyde çevre etiği algısına sahip olduğunu tespit etmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin çevre ile 
ilgili algılarının yeterli olmadığını göstermektedir.   

Katı atık yönetiminde önemli bir boyut olan geri dönüşümün faydalarının yeterince bilinmemesi, 
geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartların yetersizliği, teşvik ve yönlendirme sisteminin eksikliği gibi 
hususlar geri dönüşüm çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.  

Yeterli bilinç düzeyinin oluşmamış olması, geri dönüşüm faaliyetlerinin başarısını olumsuz 
etkilemekte ve gönüllü katkıların sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Geri dönüşüm sisteminin 
oluşturulması ve etkin bir şekilde uygulanması için kritik noktalardan biri toplumun her kesiminde geri 
dönüşüm ve geri dönüşümün faydaları konusunda bilinç oluşturmaktır.  

Toplumun her seviyesinde farkındalığın artırılması özellikle toplanan geri dönüştürülebilir atığın 
nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Değişim, rekabet, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk gibi kavramların öne çıktığı günümüzde 
geri dönüşüm bilinç düzeyinin artırılmasında eğitimin önemi büyüktür. Bu noktada başta çocuklar olmak 
üzere toplumun her kesiminde bilinç düzeyini artırıcı programlar, projeler, çalıştaylar, seminerler ve 
kampanyalar gerçekleştirilmelidir.  

Okullarda, eğitim programlarında yer alan çevre eğitimi ve öğretimi aşamalarında geri dönüşümün 
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ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin de yer alması sağlanmalıdır. (T.C. Bilim ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2014-2017, s.61-67). Araştırma bulguları incelendiğinde çevre sorunları ile ilgili proje ya da 
etkinliklere katılmanın öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeylerini arttırdığı söylenebilir. Doğan 
(2007)’ye göre çevre eğitimi öğrencilerin kritik düşünme becerilerinin gelişimine katkı verdiği gibi 
sorgulayan, problem çözme yeteneği gelişmiş, çevre ile ilgili politikalar konusunda karar verme sürecine 
bireyin aktif katılımını öngörmektedir (s.66). Çimen (2014) çalışmasında sınıf dışı etkinliklerden biri olan 
geri kazanım gezisinin çevre bilincinin oluşmasındaki etkiliğini vurgulamıştır. 

 

Araştırma sonucu öğrencilerin çevre sorunu ve çözümüyle ilgili değer yargılarını tanımlama ve 
belirginleştirme becerisine yeterli düzeyde sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Çevre sorunlarının çözümünde ve doğal çevrenin korunmasında çevreye yönelik sahip olduğumuz 
tutumlar ve göstereceğimiz davranışlar belirleyici olacaktır. İnsan davranışına yön veren tutumlar 
zamanla değişebilen bir özellik göstermektedir. Eğitimciler tutumların bu özelliğinden yararlanarak 
öğrencilerde çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmek için her fırsatı değerlendirmelidir. (Karatekin  
& Sönmez, 2014,  s.119 ) 

(Özgüven 2000: 36) ‘den  aktaran Aydın  ve Gürler (2013)’e  göre değerler,bireylerin tutumlarının 
temel yapısını oluşturur ve bireyi belirli hedeflere çeşitli seçenekler içinden tercih etme yönünde 
zorlayan kararlı güdüler olarak tanımlanabilir.( s.2 ).  

Değerler, insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun kişiliğini bütünüyle geliştirerek, insani 
mükemmelliğe erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.İnsanlar hayatlarının her yerinde, çoğunlukla 
bilinçli olmasalar da zihinlerindeki çeşitli değerleri davranışa dönüştürüler.Bu nedenle değerler, tutumlar 
ve davranışlarla yakından ilişkilidir ve onlara yön verir.  ( Aydın & Gürler, 2013, s.3 ). 

Tuna 2007)’ dan aktaran K. Karatekin ve Ö.F. Sönmez  (2014)’a  göre çevresel değerler  çevreciliğin 
bir bileşeni ve göstergesi kabul edilir.Çevresel değerler genel olarak, herhangi bir çevresel olay ya da 
durum ile karşılaşıldığında bu olay ve duruma karşı takınılan tavır alış, tutum ya da kendini ifade ediş 
biçimi olarak kabul edilir. ( s.116) 

Çevre eğitiminde bireylere küçük yaşlardan itibaren çevre merkezci ve bütüncül bir bakış açısıyla 
çevresel değerleri kazandırabilirsek işte o zaman çevre eğitiminden istenilen sonuçları alabiliriz. Bunun 
için ilk önce çevre eğitiminin verileceği derslerin çevresel değerleri içermesi gerekmektedir. ( Karatekin  
& Sönmez, 2014, s.133) 

(Atuf, 1929)’’dan Aktaran K. Karatekin  ve Ö.F. Sönmez (2014)’ a  göre çevresel değerlerin eğitimi 
öğrencilere dört duvar arasında verilebilecek bir eğitim değildir.Bu eğitimle ulaşılması gereken en önemli 
amaç öğrencilerin kendilerini doğanın bir parçası olduğunu hissetmelerini sağlamak olmalıdır. Bu ise 
öğrencilerin doğa ve içindeki canlılarla yüzleştirilmesiyle gerçekleşebilir.(s. 134) 

Elde edilen bulgular genel olarak fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin 
farkındalık düzeylerinin diğer lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Benzer olarak;  Can, Üner ve Akkuş (2016), öğrencilerin çevre bilgi düzeylerini ve 
çevreye karşı tutumlarını okul türleri açısından incelediklerinde; Yüksek Puanlı Lise öğrencileri lehine 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmuşlardır. Bu bakımdan sınavla öğrenci alan okul türlerinden biri 
olan fen liselerinden elde edilen bulgular, çevre bilincinin bilişsel gelişim ve başarıyla bağlantılı olduğunu 
gözler önüne sermektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre genel olarak öğrencilerin anne öğrenim düzeylerinin 
artmasının, çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerini de olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
Ayrıca üniversite mezunu olan anne ve babaların çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Eğitim, bireyin davranışlarında değişiklik oluşturma sürecidir. Bu bakımdan 
çocuğun davranışları, önce aile, sonra okul, sonra da diğer kurumlar ve toplum içinde değişir (Aydın & 
Gürler, 2013). 

Ogelman ve Güngör (2015) çalışmalarında okul öncesi dönemde çevre eğitimi çalışmalarında aile 
eğitimi, aile katılımı, okul-aile işbirliği gibi yaklaşımlara yer verilmesinin önemini vurgulamışlardır.  

Sonuç olarak çevre eğitimi konusunda öncelikle her kademedeki eğitim programlarının çevre 
sorunları ve çözümüne yönelik olarak çeşitli projeler ve uygulamalar yapacak şekilde zaman ve içerik 
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açısından, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin gerekliliği 
öngörülmektedir. Ayrıca ailelerin de çevre eğitiminde sürece dâhil edilmeleri çevre eğitiminin etkililiği 
ve başarısını olumlu yönde etkileyecektir.  
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşüm ve Atıklarla 
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Öz 

Bu araştırmayla, öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki farkındalık, problem çözme becerileri ve 
ilgili hedeflere ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada katılımcıların geri 
dönüşüm konusundaki farkındalık düzeylerinin ve bu beceri    üzerinde etkili olan değişkenlerin 
belirlenmesi amaçlandığından araştırma korelasyonel desende bir araştırmadır. Elde edilen verilen ise 
SPSS 21.0 paket programı ile analize edilmiş ve yapılan istatiksel analizler ise ( standart sapma, aritmetik 
ortalama, t testi, Cronbach Alpha güvenirlilik testi)’dir. Araştırmaya Zonguldak ili, Çaycuma ilçesindeki 
216 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırma uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma 
kapsamındaki katılımcıların okul türü değişkeni dikkate alındığında, katılımcılardan 42’si (%19,4) meslek 
lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) katılımcı da çok programlı anadolu 
lisesinde okumaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak atık ve geri dönüşümle ilgili dört farklı 
senaryo kullanılmıştır. Senaryolar ışığında, öğrencilere çevre sorununun ne olduğu sorulmakta ve 
öğrencilerin çevre sorununa yönelik çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Araştırmada 
öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri ile birlikte farkındalık düzeylerinin okul türü 
değişkenleri üzerinden incelenmiştir. Sonuçlara göre, öğrencilerin çevre sorunlarının varlığını fark 
ettikleri tespit edilmiştir. Ancak büyük bir çoğunluğun atıklarla ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine 
sahip olmadığı ve çevre sorununu gidermek için yeterli düzeyde alternatif çözüm yolu üretemediği 
gözlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin çevre sorunu ve çözümüyle ilgili değer yargılarını tanımlama ve 
belirginleştirme becerisine yeterli düzeyde sahip olmadığı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular genel olarak 
fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin diğer lise 
türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Genel olarak 
öğrencilerin anne ve baba öğrenim düzeylerinin yükselmesinin çevre sorunlarına yönelik farkındalık 
düzeylerini arttırdığı söylenebilir. Araştırma sonuçları üniversite mezunu olan anne babanın çocuklarının 
çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, çevre eğitimi, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm 

 

Abstract 

In this study, the aim is to determine and identify whether students have achieved awareness, 
problem solving skills and related objectives about recycling. Zonguldak is the universe of the research 
and high school students in Çaycuma effectuate the sampling. The appropriate sampling methods will 
be used in the research. The consideration in this research was based on the type of school variables, 
42 of the participants (19,4%) study in vocational high school, 67 of the participants (31%) study in 
Anatolian high school, 73 of the participants (33,8%) study in science high school and 34 of the 
participants (15,7%) study in multi-programme Anatolian high school. It is the research in correlational 
design as it is aimed to determine the level of awareness of the participants about the recycling and the 
variables that are effective on this skill in the research. The obtained data were analysed by SPSS 21.0 
package program and the statistical analyses are standard deviation, arithmetic mean, t test and 
Cronbach Alpha reliability. Four different scenarios related to waste and recycling are used as data 
collecting tool in the research. According to the four different scenarios, the students are asked about 
what environmental problem is and what kind of solutions they would suggest regarding to this 
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problem. The opinions of the expertswere taken during the preparation of the scenarios. According to 
the results and feedbacks that were obtained from the scenarios, it has been understood that the 
students realize the existence of environmental problems. On the other hand, it was observed that 
the majority of them do not have a sufficient level of the knowledge of concept regarding to wastes and 
could not produce enough solution to determine the environmental problem. At the same time, it also 
was seen that the students do not have enough ability to define and clarify the values to resolve 
environmental problems. The findings which have been obtained reveal that generally the awareness 
level related to environmental problems, of students in a science. High school is higher than those of 
the students who study in other types of high schools. According to the findings, it is said that attendance 
in project or activities related to enviromental problems increases the awareness of students about the 
environmental problems. Generally it is said that increasing in the education level of parents increases 
the awareness of the students related to enviromental problems. In addition, the research indicates that 
the children whose mothers or fathers are college graduate are more aware of environmental problems. 

Key Words : Environmental problems, Environmental education, Environmental consciousness, 
Sustainability, Recycling. 

                                                        

Giriş 

Çevre, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar ile yaşam için gerekli hava, toprak ve sudan oluşan bir 
sistemdir. Kavramı belirgin kılmak için tanımı açıklamak gerekirse, insanla birlikte tüm canlı varlıklar ve 
canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal 
nitelikteki tüm etkenler çevreyi oluşturmaktadır. 

Eğitim, çevre sorunlarının çözümünde de ilk akla gelen bir çözüm yolu olmaktadır. İnsan türünü 
"insan" kılan tüm bilgi, beceri ve tutumlar, ona eğitim yoluyla kazandırılır (Çelikkıran,1995). 

Çevre eğitimi bireyin doğal çevresiyle uyum içerisinde etkileşeceği ve yaşayacağı bilgi, beceri ve 
tutumları geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Miser,2010,s. 31). 

Çevre eğitimi çevresel farkındalık ve bilgi düzeyini arttıran, çevreyi etkileyen kararlar konusunda 
sorumluluk alma becerileri geliştiren bir öğrenme sürecidir (Karadayı, 2005, s. 25). 

Çevre sorunları günümüzde öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki artık insanların çözüm üretmede 
çaresiz kaldıkları söylenebilir. İklim değişiklikleri, ozon tabakasındaki incelme, asit yağışları küresel 
anlamda tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Böyle olumsuz bir tablonun oluşmasında insan 
kaynaklı etkenlerin büyük payı bulunmaktadır. Bu nedenle, çevre sorunlarının arkasında yatan gerçek 
nedenlerle ilgili olarak insanların öncelikle kendilerini sorgulamaları ve bir an önce etkili çözüm önerileri 
üreterek faaliyete geçmeleri gerekmektedir. İşte çözüm olarak sağlıklı insan doğa ilişkilerinin 
yapılandırılabilmesinde, insanlara çevre eğitimi yol gösterebilecektir (Karataş, 2013, s. 11). 

Çevre eğitiminin hedefi çevre ve çevreyle ilişkili sorular hakkında farkındalığı olan, bunlarla 
ilgilenen, mevcut sorunların çözümünde ve yenilerinin önlenmesine yönelik bireysel ve toplu çalışma 
için bilgiye, beceriye, tutuma, güdüye ve bağlılığa sahip olan bir dünya nüfusu geliştirmektir (Miser, 2010, 
s. 18) 

Çevre için eğitimin bir amacı da, insanların ekolojik çevre dizgelerini ve insanlığın bu dizge içindeki 
yerini kavramalarına, aynı zamanda, insan toplumlarının gezegenle nasıl uyum içinde 
yaşayabileceklerine ilişkin görüş geliştirmelerine, etkin ve sorumlu bir katılım için gerekli becerileri 
kazanmalarına yardım etmektir (Geray, 1995, s.665). 

Çevre eğitimi ile bilgi vermenin yanı sıra tutum ve davranışlarda doğru kişisel değerlerin oluşmasını 
sağlayarak ve öğrencilerin çevre ve çevre problemlerine katkıları hakkındaki düşüncelerini açığa çıkarıp 
değerlendirmelerine yardımcı olarak bu konularda farkındalığı arttırır (Haktanır, 2007, s. 15 ). 

Çevre eğitimi üzerine yapılan uluslararası çalışmaların bulgularına göre, bireylerin çevre eğitimini 
en verimli şekilde alabilecekleri öğretim seviyesi ortaöğretimdir. Çevre eğitiminin amaçlarına 
ulaşabilmesindeki en önemli faktör ise öğretmendir ve doğal olarak ortaöğretim öğretmenleri de çevre 
eğitimi verecek şekilde yetiştirilmelidirler (Ünal & Dımışkı, 1999, s.142 ). 

Bu bağlamda aynı zamanda öğretmenlere yol gösterecek olan biyoloji ünitelendirilmiş yıllık ders 
planları ve Ortaöğretimde Milli Eğitim Bakanlığının biyoloji dersinde çevre ile ilgili kazanımları da önem 
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kazanmaktadır.Yapılan çalışma programın yeterliliği ve geliştirilmesi adına veri sunması amacıyla 
kullanılabilecektir. 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada katılımcıların geri dönüşüm konusundaki farkındalık düzeylerinin ve bu beceri    
üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlandığından araştırma korelasyonel desende bir 
araştırmadır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Zonguldak ili, örneklemi ise Çaycuma ilçesindeki onuncu sınıf lise öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışmaya 216 öğrenci katılmıştır. Araştırma uygun örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların okul türü değişkeni dikkate alındığında, 
katılımcılardan 42’si (%19,4) meslek lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) 
katılımcı da çok programlı anadolu lisesinde okumaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak atık ve geri dönüşümle ilgili dört farklı senaryo kullanılmıştır. 
Senaryolar ışığında, öğrencilere çevre sorununun ne olduğu sorulmakta ve öğrencilerin çevre sorununa 
yönelik çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Senaryolar hazırlanırken uzman görüşleri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Yapılan bu araştırmada katılımcıların çevre sorunlarına ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek 
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen dört farklı senaryo uygulanmıştır. Senaryolar araştırmacı 
tarafından geliştirilen dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 216 
katılımcıdan elde edilen veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma için 
yapılan istatistik analizler standart sapma, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
ve Cronbach Alpha güvenirlilik testidir. Elde edilen puanların normal dağılım sergileyip sergilemediğinin 
belirlenmesi amacıyla her bir senaryo için hesaplanan toplam puanların çarpıklık ve basıklık değerleri 
incelenmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümünde araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de 
araştırma kapsamındaki katılımcıların demografik özelliklerine ait bulgular verilmiştir.   
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Tablo 1.  
Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

Değişkenler  f % 

Cinsiyet 
Kız 132 61,1 

 Erkek 82 38,0 

  Kayıp veri 2 0,9 

Okul Türü 

Meslek Lisesi 42 19,4 

Anadolu Lisesi 67 31,0 

Fen Lisesi 73 33,8 

ÇPAL 34 15,7 

Anne Öğrenim Durumu 

İlkokul 102 47,2 

Ortaokul 61 28,2 

Lise 40 18,5 

Üniversite 12 5,6 

Kayıp veri 1 0,5 

 

Baba Öğrenim Durumu 

İlkokul 42 19,4 

Ortaokul 55 25,5 

Lise 83 38,4 

Üniversite 33 15,3 

Kayıp veri 3 1,4 

Biyoloji Başarı Notu 

0-49 24 11,1 

50-54 37 17,1 

55-69 54 25,0 

70-84 60 27,8 

85-100 28 13,0 

Kayıp veri 13 6,0 

Çevre ile ilgili projeye katılma 

durumu 

Evet 49 22,7 

Hayır      167 77,3 

 TOPLAM  216 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki katılımcıların 132’si (%61,1) kadın, 82’si (%38) 
ise erkeklerden oluşmaktadır. Okul türü değişkenidikkate alındığında, katılımcılardan 42’si (%19,4) 
meslek lisesi, 67’si (%31) anadolu lisesi, 73’ü (%33,8) fen lisesi ve 34 (%15,7) katılımcı daÇPAL’de 
okumaktadır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların anne öğrenim düzeyleri dikkate alındığında, 102 
(%47,2) katılımcının anneleri ilkokul mezunu iken, 61’i (%28,2) ortaokul, 40’ı (%18,5) lise ve 12 (%5,6) 
katılımcının annesi de üniversite mezunudur. Baba öğrenim düzeyleri dikkate alındığında, 42 (%19,4) 
katılımcının babası ilkokul mezunu iken, 55’i (%25,5) ortaokul, 83’ü (%38,4) lise ve 33 (%15,3) katılımcının 
babası da üniversite mezunudur. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 24’ü (%11,1) 0-49 puan aralığında 
başarı notuna sahip iken, 37’si (%17,1) 50-54 puan aralığında, 54’ü (%25) 55-69 puan aralığında, 60’ı 
(%27,8) 70-84 puan aralığında ve 28’i (%13) de 85-100 puan aralığında not ortalamasına sahiptir. 
Katılımcıların çevre ile ilgili projeye katılma durumları dikkate alındığında, 49 (%22,7) katılımcı daha önce 
çevre ile ilgili bir projeye katılmışken, 167 (%77,3) katılımcı daha önce çevre ile ilgili herhangi bir projeye 
katılmamıştır.   
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Araştırma kapsamında görev olarak verilen 4 senaryodan yola çıkarak öğrencilerin çevre 
sorunlarına ilişkin farkındalık düzeyleri (1), kavram bilgisi düzeyleri (2), var olan çevre sorununu gidermek 
için alternatif çözüm yolları belirleyebilme durumları (3) ve bu çevre sorununun çözümüyle ilgili kişisel 
değer yargılarını tanımlama ve belirginleştirme yetileri (4) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2, 3, 
4 ve 5’te verilmiştir.  

Tablo 2. 
Katılımcıların Senaryo 1 İçin Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

1.Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
48 22,3 53 24,5 115 53,2 

2.Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 54 25,0 130 60,2 32 14,8 

3.Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 57 26,4 133 61,6 26 12,0 

4.Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili 

kişisel değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

60 27,8 118 54,6 38 17,6 

  

Tablo 2’de araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 1 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin yaklaşık yarısı (%53,2) senaryoda verilen çevre 
sorunun varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %24,5’i kısmen fark edebilmiş ve %22,3’ü de verilen 
çevre sorunun varlığını fark etmemiştir. 

Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kısmen 
(%60,2) ya da yeterli (%14,8) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu görülmekte iken, %25’inin çevre ile 
ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı görülmektedir. 

Öğrencilerin %12’si senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %61,6’sı kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %26,4’ü de 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %17,6’sını oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %54,6 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %27,8’dir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tablo 3.     
Katılımcıların Senaryo 2 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 
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Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
30 13,9    37 17,1 149 69,0 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 34 15,7 106 49,1 76 35,2 

Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 40 18,5 158 73,1 18 8,3 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

44 20,4 138 63,9 34 15,7 

 

Tablo 3’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 2 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin çoğunluğu (%69,0) senaryoda verilen çevre sorunun 
varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %17,1’i kısmen fark edebilmiştir. Elde edilen bulgular 
katılımcıların büyük çoğunluğunun senaryoda verilen çevre sorununu fark edebildiğini göstermektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorununun varlığını yetersiz düzeyde fark eden ya da hiç fark edemeyen 
öğrencilerin oranı ise %13,9’dur.Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun kısmen (%49,1) ya da yeterli (%35,2) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu 
görülmekte iken, %15,7’sinin çevre ile ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı 
görülmektedir.  

Öğrencilerin %8,3’ü senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %73,1’i kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %18,5’i ise 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %15,7’sini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %63,9 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %20,4’tür. 

Tablo 4. 
Katılımcıların Senaryo 3 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

Senaryoda verilen çevre sorunun varlığını 

fark etmiş 
85 39,4 40 18,5 91 42,1 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 
94 43,5 85 39,4 37 17,1 

Çevre sorununu gidermek için alternatif 

çözüm yollarını tanımlıyor 100 46,3 104 48,1 12 5,6 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

102 47,2 95 44,0 19 8,8 

 

Tablo 4’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 3 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %42,1’i senaryoda verilen çevre sorunun varlığını 
yeterli düzeyde fark etmişken, %18,5’i kısmen fark edebilmiş ve %39,4’ü de verilen çevre sorunun 
varlığını fark etmemiştir. 
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Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin %43,5’i yetersiz düzeyde 
kavram bilgisine sahipken, %39,4’u kısmen yeterli düzeyde ve %17,1’i ise yeterli düzeyde kavram 
bilgisine sahiptir 

Öğrencilerin çok az bir kısmı (%5,6) senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif 
çözüm yollarını yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %48,1’i kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin 
%46,3’ü de çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %8,8’ini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %44 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %47,2’dir. 

Tablo 5. 
Katılımcıların Senaryo 4 için Yeterlik Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Yetersiz Kısmen Yeterli Yeterli 

f % f % f % 

Senaryoda verilen çevre sorunun 

varlığını fark etmiş 
8 3,7 17 7,9 191 88,4 

Atıklarla ilgili kavram bilgisine sahip 13 6,0 140 64,8 63 29,2 

Çevre sorununu gidermek için 

alternatif çözüm yollarını tanımlıyor 21 9,7 170 78,7 25 11,6 

Çevre sorunu ve çözümüyle ilgili kişisel 

değer yargılarını tanımlama ve 

belirginleştirme yetisine sahip 

26 12,0 155 71,8 35 16,2 

 

Tablo 5’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryo 4 için yeterlik düzeylerine ait bulgular 
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu (%88,4) senaryoda verilen çevre 
sorunun varlığını yeterli düzeyde fark etmişken, %7,9’u kısmen fark edebilmiştir. Elde edilen bulgular 
katılımcıların büyük çoğunluğunun senaryoda verilen çevre sorununu fark edebildiğini göstermektedir. 
Senaryoda verilen çevre sorununun varlığını yetersiz düzeyde fark eden ya da hiç fark edemeyen 
öğrencilerin oranı ise %3,7’dir. 

Atıklarla ilgili kavram bilgisi düzeyleri dikkate alındığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kısmen 
(%64,8) ya da yeterli (%29,2) düzeyde kavram bilgisine sahip olduğu görülmekte iken, %6’sının çevre ile 
ilgili yeterli düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı görülmektedir.  

Öğrencilerin %11,6’sı senaryoda verilen çevre sorununu gidermek için alternatif çözüm yollarını 
yeterli düzeyde tanımlayabiliyorken, %78,7’si kısmen tanımlayabilmektedir. Öğrencilerin %9,7’si ise 
çevre sorununu gidermek için alternatif bir çözüm yolu önerememektedir.  

Senaryoda verilen çevre sorunu ve çözümüne yönelik olarak kişisel değer yargılarını yeterli düzeyde 
tanımlayan öğrenciler grubun %16,2’sini oluşturmaktadır. Kişisel değer yargılarını kısmen de olsa 
tanımlayabilen öğrencilerin oranı %71,8 iken, senaryoda verilen çevre sorunu ile ilgili kişisel değer 
yargılarını hiç tanımlayamayan öğrencilerin oranı %12’dir. 

 Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin öğrenim gördükleri lise türüne göre değişip değişmediğin belirlenmesine ait bulgular Tablo 
7’de verilmiştir.    

 
Tablo 7.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Okul Türlerine göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin  One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları. 
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 Okul Türü N X  Sx F(3-212) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

Meslek Lisesi 42 7,31 3,03 

3,53 0,016* 3>1 
Anadolu Lisesi 67 7,70 2,41 

Fen Lisesi 73 8,69 2,22 

ÇPAL 34 7,76 2,11 

Senaryo 2 

Meslek Lisesi 42 9,16 1,97 

3,11 0,027* 1>2 
Anadolu Lisesi 67 8,00 2,43 

Fen Lisesi 73 8,89 2,11 

ÇPAL 34 8,44 2,07 

Senaryo 3 

Meslek Lisesi 42 5,97 2,41 

16,53 0,000* 

3>1 

3>2 

3>4 

 

Anadolu Lisesi 67 6,28 2,52 

Fen Lisesi 73 8,61 2,31 

ÇPAL 34 6,11 2,55 

Senaryo 4 

Meslek Lisesi 42 9,07 1,62 

9,59 0,000* 

3>1 

3>2 

3>4 

 

Anadolu Lisesi 67 8,58 1,81 

Fen Lisesi 73 9,89 1,16 

ÇPAL 34 8,79 1,40 

*p<0,05; Kriterler: 1-Meslek Lisesi; 2-Anadolu lisesi; 3-Fen Lisesi; 4-ÇPAL 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar öğrenim gördükleri 
liselere göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin fen lisesinde 
öğrenim gördüğü görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 7,31; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 7,70; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,69; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 7,76). Elde edilen 

bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-212)=3,53; p=0,016 <0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) yöntemlerinden olan Bonferroni yöntemi kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre, farkın kaynağının fen lisesi öğrencileri olduğu görülmektedir. Fen lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerin senaryo 1’de verilen çevre sorununa farkındalık düzeylerinin meslek 
lisesinde okuyan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin meslek lisesi ve fen lisesinde öğrenim görenler olduğu görülmektedir ( 
�̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 9,16; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 8,00; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,89; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 8,44). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak 

anlamlıdır (F(3-212)=3,11; p=0,027<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu 
karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının meslek lisesi öğrencileri olduğu 
görülmektedir. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 2’de verilen çevre sorununa 
farkındalık düzeylerinin anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin fen lisesinde öğrenim görenler olduğu görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 5,97; 
�̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 6,28; �̅�𝐹𝑒𝑛= 8,61; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 6,11). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-

212)=16,53; p=0,000<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-
Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının fen lisesi öğrencileri olduğu görülmektedir. Bu bulgulara 
göre,  fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
düzeylerinin araştırmada yer alan diğer tüm liselerde (Meslek-Anadolu-ÇPAL) öğrenim gören öğrencilere 
göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, diğer senaryolardaki bulgulara 
benzer olarak en yüksek çevre farkındalık düzeyine sahip olan öğrencilerin fen lisesinde öğrenim 
görenler olduğu görülmektedir ( �̅�𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘= 9,07; �̅�𝐴𝑛𝑎𝑑𝑜𝑙𝑢= 8,58; �̅�𝐹𝑒𝑛= 9,89; �̅�Ç𝑃𝐴𝐿= 8,79). Elde edilen bu 

farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-212)=9,59; p=0,000 <0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının fen lisesi 
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öğrencileri olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin senaryo 
4’te verilen çevre sorununa farkındalık düzeylerinin araştırmada yer alan diğer tüm liselerde (Meslek-
Anadolu-ÇPAL) öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (p<0,05). 

Elde edilen bulgular genel olarak fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin 
farkındalık düzeylerinin diğer lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin anne öğrenim durumlarına göre değişip değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 8’de 
verilmiştir.    

Tablo 8.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Anne öğrenim 
Durumlarına göre Karşılaştırılmasına İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 
Öğrenim 
Durumu 

N X  Sx F(3-211) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

İlkokul 102 7,67 2,49 

1,69 0,169  
Ortaokul 61 8,18 2,53 

Lise 40 8,02 2,54 

Üniversite 12 9,25 1,76 

Senaryo 2 

İlkokul 102 8,67 2,07 

0,55 0,652  
Ortaokul 61 8,60 2,38 

Lise 40 8,22 2,44 

Üniversite 12 9,00 1,85 

Senaryo 3 

İlkokul 102 6,73 2,73 

3,79 0,011* 

4>1 

4>2 

 

Ortaokul 61 6,86 2,64 

Lise 40 7,15 2,55 

Üniversite 12 9,41 1,92 

Senaryo 4 

İlkokul 102 9,01 1,57 

3,18 0,025* 

4>1 

4>3 

 

Ortaokul 61 9,27 1,52 

Lise 40 8,92 1,75 

Üniversite 12 10,41 1,24 

*p<0,05; Kriterler: 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3-Lise; 4-Üniversite 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar anne öğrenim düzeylerine 
göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin anne öğrenim 

düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,67; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,18; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,02; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
9,25). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-211)=1,69; p=0,169>0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar anne öğrenim düzeylerine göre değişmektedir. Buna 
göre, senaryo 1’e benzer şekilde en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin anne öğrenim 
düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,67; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,60; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,22; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
9,00). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-211)=0,55; p=0,652>0,05).  

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin anne öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 

6,73; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 6,86; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 7,15; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 9,41). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 
(F(3-211)=3,79; p=0,011<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma 
(Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  
anne öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
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düzeylerinin anne öğrenim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 
düzeyine sahip olan öğrencilerin diğer senaryolara benzer şekilde anne öğrenim düzeylerinin üniversite 

olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,01; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,27; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,92; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 10,41). Elde edilen bu 
farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (F(3-211)=3,18; p=0,025<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi 
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu 
görülmektedir. Bu bulgulara göre,  anne öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 4’te verilen 
çevre sorununa farkındalık düzeylerinin anne öğrenim düzeyi ilkokulve lise olan öğrencilere göre anlamlı 
şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Elde edilen bulgulardan hareketle, genel olarak öğrencilerin anne öğrenim düzeyleri arttıkça çevre 
sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin arttığı söylenebilir. Buna ek olarak üniversite mezunu alan 
annelerin çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin baba öğrenim durumlarına göre değişip değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 9’da 
verilmiştir.    

Tablo 9. 
 Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Baba Öğrenim 
Durumlarına göre Karşılaştırılmasına ilişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları. 

 Öğrenim Durumu N X  Sx F(3-209) p Fark(Post Hoc) 

Senaryo 1 

İlkokul 42 7,52 2,67 

2,34 0,074  
Ortaokul 55 7,58 2,52 

Lise 83 8,14 2,44 

Üniversite 33 8,81 2,17 

Senaryo 2 

İlkokul 42 8,21 2,21 

1,65 0,178  
Ortaokul 55 9,03 2,18 

Lise 83 8,65 2,23 

Üniversite 33 8,12 2,24 

Senaryo 3 

İlkokul 42 6,64 2,65 

3,03 0,030* 

4>1 

4>2 

 

Ortaokul 55 6,56 2,58 

Lise 83 7,01 2,73 

Üniversite 33 8,21 2,57 

Senaryo 4 

İlkokul 42 8,78 1,42 

1,92 0,127  
Ortaokul 55 9,07 1,78 

Lise 83 9,19 1,50 

Üniversite 33 9,66 1,74 

*p<0,05; Kriterler: 1-İlkokul; 2-Ortaokul; 3-Lise; 4-Üniversite 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, Senaryo 1 için katılımcıların aldıkları puanlar baba öğrenim düzeylerine 
göre değişmektedir. Buna göre, en yüksek puan ortalamasına sahip öğrencilerin baba öğrenim 
düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,52; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 7,58; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,14; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 
8,81). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-209)=2,34; p=0,074>0,05).  

Senaryo 2 için katılımcıların aldıkları puanlar baba öğrenim düzeylerine göre değişmektedir. Buna 
göre, senaryo 1’den farklı olarak puan ortalamasına sahip öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin 

ortaokul olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 8,21; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,03; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 8,65; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 8,12). Ancak 
elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3-209)=1,65; p=0,1782>0,05).  

Senaryo 3 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 
6,64; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 6,56; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 7,01; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 8,21). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 
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(F(3-209)=3,03; p=0,030<0,05). Farkın kaynağının belirlenebilmesi amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma 
(Post-Hoc) testi sonucuna göre, farkın kaynağının üniversite olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,  
baba öğrenim düzeyi üniversite olan öğrencilerin senaryo 3’te verilen çevre sorununa farkındalık 
düzeylerinin baba öğrenim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan öğrencilere göre anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Senaryo 4 için katılımcıların aldıkları puanlar dikkate alındığında, en yüksek çevre farkındalık 

düzeyine sahip olan öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin üniversite olduğu görülmektedir ( �̅�İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙= 
8,78; �̅�𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙= 9,07; �̅�𝐿𝑖𝑠𝑒= 9,19; �̅�Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒= 9,66). Ancak elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı değildir (F(3-209)=1,92; p=0,127>0,05).  

Elde edilen bulgulardan hareketle, senaryo 2 haricinde genel olarak öğrencilerin baba öğrenim 
düzeyleri arttıkça çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin arttığı söylenebilir. Buna ek olarak 
üniversite mezunu alan babaların çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin senaryolar bağlamında çevre sorunları farkındalık 
düzeylerinin daha önce çevre ile ilgili herhangi bir proje katılıp katılma durumlarına göre değişip 
değişmediğin belirlenmesi ait bulgular Tablo 11’de verilmiştir.    

Tablo 11.  
Katılımcıların Senaryolar Bağlamında Çevre Sorunları Farkındalık Becerilerinin Çevre ile İlgili Projelere 
Katılma Durumlarına göre Karşılaştırılmasına İlişkin Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi 
Sonuçları 

 
Çevre ile ilgili 

proje 
N X  Sx t sd p 

Senaryo 1 
Evet 49 7,73 2,51 -0,76 

 

214 

 

0,448 

 Hayır 167 8,04 2,48 

Senaryo 2 
Evet 49 8,69 2,11 0,35 

 

214 

 

0,730 

 Hayır 167 8,56 2,25 

Senaryo 3 
Evet 49 7,77 2,74 2,36 

 

214 

 

0,019* 

 Hayır 167 6,75 2,64 

Senaryo 4 
Evet 49 9,57 1,45 2,09 

 

214 

 

0,038* 

 Hayır 167 9,02 1,62 

 *p<0,05 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, Senaryo 1 için alınan puanlar dikkate alındığında, daha önce çevre ile 

ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri   (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 7,73) ile çevre ile ilgili 
bir proje katılmayan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 8,04) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur. (t214=-0,76; p=0,448> 0,05).  

Senaryo 2 için alınan puanlar dikkate alındığında, senaryo 1’e benzer şekilde daha önce çevre ile 

ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 8,69) ile çevre ile ilgili 
bir proje katılmayan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri(�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 8,56) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur                (t214=0,35; p=0,730> 0,05).  

Senaryo 3 için alınan puanlar dikkate alındığında, daha önce çevre ile ilgili bir projeye katılan 

öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 7,77) çevre ile ilgili bir proje katılmayan 
öğrencilere göre daha yüksektir (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 6,75). Elde edilen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 

(t214=2,36; p=0,019< 0,05).  

Senaryo 4 için alınan puanlar dikkate alındığında, senaryo 3’e benzer şekilde daha önce çevre ile 
ilgili bir projeye katılan öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeyleri  (�̅�𝐸𝑣𝑒𝑡= 9,57) çevre ile ilgili bir 

proje katılmayan öğrencilere göre daha yüksektir (�̅�𝐻𝑎𝑦𝚤𝑟= 9,02).  . Elde edilen bu farklılık istatistiksel 
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olarak anlamlıdır (t214=2,09; p=0,038< 0,05). Elde edilen bulgulardan hareketle çevre sorunları ile ilgili 
proje ya da etkinliklere katılmanın öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeylerini arttırdığı 
söylenebilir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Senaryolara verilen yanıtlar doğrultusunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin çevre 
sorunlarının varlığını fark ettikleri tespit edilmiştir. Ancak büyük bir çoğunluğun atıklarla ilgili yeterli 
düzeyde kavram bilgisine sahip olmadığı ve çevre sorununu gidermek için yeterli düzeyde alternatif 
çözüm yolu üretemediği gözlenmiştir. Görümlü (2003), çalışmasında benzer şekilde lise öğrencilerinin 
çevreye, çevre sorunlarına duyarlılıklarının orta seviyede olduğu ve öğrencilerin çevre ile ilgili kavram 
sorularına yeterli cevaplar veremedikleri sonucuna ulaşmıştır. Benzer olarak Gerçek (2016), üniversite 
öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algıları ile ilgili araştırmasında öğrencilerin büyük bir kısmının orta 

düzeyde çevre etiği algısına sahip olduğunu tespit etmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin çevre ile 
ilgili algılarının yeterli olmadığını göstermektedir.   

Katı atık yönetiminde önemli bir boyut olan geri dönüşümün faydalarının yeterince bilinmemesi, 
geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartların yetersizliği, teşvik ve yönlendirme sisteminin eksikliği gibi 
hususlar geri dönüşüm çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.  

Yeterli bilinç düzeyinin oluşmamış olması, geri dönüşüm faaliyetlerinin başarısını olumsuz 
etkilemekte ve gönüllü katkıların sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Geri dönüşüm sisteminin 
oluşturulması ve etkin bir şekilde uygulanması için kritik noktalardan biri toplumun her kesiminde geri 
dönüşüm ve geri dönüşümün faydaları konusunda bilinç oluşturmaktır.  

Toplumun her seviyesinde farkındalığın artırılması özellikle toplanan geri dönüştürülebilir atığın 
nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Değişim, rekabet, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk gibi kavramların öne çıktığı günümüzde 
geri dönüşüm bilinç düzeyinin artırılmasında eğitimin önemi büyüktür. Bu noktada başta çocuklar olmak 
üzere toplumun her kesiminde bilinç düzeyini artırıcı programlar, projeler, çalıştaylar, seminerler ve 
kampanyalar gerçekleştirilmelidir.  

Okullarda, eğitim programlarında yer alan çevre eğitimi ve öğretimi aşamalarında geri dönüşümün 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin de yer alması sağlanmalıdır. (T.C. Bilim ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2014-2017, s.61-67). Araştırma bulguları incelendiğinde çevre sorunları ile ilgili proje ya da 
etkinliklere katılmanın öğrencilerin çevre sorunları farkındalık düzeylerini arttırdığı söylenebilir. Doğan 
(2007)’ye göre çevre eğitimi öğrencilerin kritik düşünme becerilerinin gelişimine katkı verdiği gibi 
sorgulayan, problem çözme yeteneği gelişmiş, çevre ile ilgili politikalar konusunda karar verme sürecine 
bireyin aktif katılımını öngörmektedir (s.66). Çimen (2014) çalışmasında sınıf dışı etkinliklerden biri olan 
geri kazanım gezisinin çevre bilincinin oluşmasındaki etkiliğini vurgulamıştır. 

 

Araştırma sonucu öğrencilerin çevre sorunu ve çözümüyle ilgili değer yargılarını tanımlama ve 
belirginleştirme becerisine yeterli düzeyde sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Çevre sorunlarının çözümünde ve doğal çevrenin korunmasında çevreye yönelik sahip olduğumuz 
tutumlar ve göstereceğimiz davranışlar belirleyici olacaktır. İnsan davranışına yön veren tutumlar 
zamanla değişebilen bir özellik göstermektedir. Eğitimciler tutumların bu özelliğinden yararlanarak 
öğrencilerde çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmek için her fırsatı değerlendirmelidir. (Karatekin  
& Sönmez, 2014,  s.119 ) 

(Özgüven 2000: 36) ‘den  aktaran Aydın  ve Gürler (2013)’e  göre değerler,bireylerin tutumlarının 
temel yapısını oluşturur ve bireyi belirli hedeflere çeşitli seçenekler içinden tercih etme yönünde 
zorlayan kararlı güdüler olarak tanımlanabilir.( s.2 ).  

Değerler, insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun kişiliğini bütünüyle geliştirerek, insani 
mükemmelliğe erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.İnsanlar hayatlarının her yerinde, çoğunlukla 
bilinçli olmasalar da zihinlerindeki çeşitli değerleri davranışa dönüştürüler.Bu nedenle değerler, tutumlar 
ve davranışlarla yakından ilişkilidir ve onlara yön verir.  ( Aydın & Gürler, 2013, s.3 ). 
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Tuna 2007)’ dan aktaran K. Karatekin ve Ö.F. Sönmez  (2014)’a  göre çevresel değerler  çevreciliğin 
bir bileşeni ve göstergesi kabul edilir.Çevresel değerler genel olarak, herhangi bir çevresel olay ya da 
durum ile karşılaşıldığında bu olay ve duruma karşı takınılan tavır alış, tutum ya da kendini ifade ediş 
biçimi olarak kabul edilir. ( s.116) 

Çevre eğitiminde bireylere küçük yaşlardan itibaren çevre merkezci ve bütüncül bir bakış açısıyla 
çevresel değerleri kazandırabilirsek işte o zaman çevre eğitiminden istenilen sonuçları alabiliriz. Bunun 
için ilk önce çevre eğitiminin verileceği derslerin çevresel değerleri içermesi gerekmektedir. ( Karatekin  
& Sönmez, 2014, s.133) 

(Atuf, 1929)’’dan Aktaran K. Karatekin  ve Ö.F. Sönmez (2014)’ a  göre çevresel değerlerin eğitimi 
öğrencilere dört duvar arasında verilebilecek bir eğitim değildir.Bu eğitimle ulaşılması gereken en önemli 
amaç öğrencilerin kendilerini doğanın bir parçası olduğunu hissetmelerini sağlamak olmalıdır. Bu ise 
öğrencilerin doğa ve içindeki canlılarla yüzleştirilmesiyle gerçekleşebilir.(s. 134) 

Elde edilen bulgular genel olarak fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin 
farkındalık düzeylerinin diğer lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Benzer olarak;  Can, Üner ve Akkuş (2016), öğrencilerin çevre bilgi düzeylerini ve 
çevreye karşı tutumlarını okul türleri açısından incelediklerinde; Yüksek Puanlı Lise öğrencileri lehine 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmuşlardır. Bu bakımdan sınavla öğrenci alan okul türlerinden biri 
olan fen liselerinden elde edilen bulgular, çevre bilincinin bilişsel gelişim ve başarıyla bağlantılı olduğunu 
gözler önüne sermektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre genel olarak öğrencilerin anne öğrenim düzeylerinin 
artmasının, çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerini de olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
Ayrıca üniversite mezunu olan anne ve babaların çocuklarının çevre farkındalık düzeylerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Eğitim, bireyin davranışlarında değişiklik oluşturma sürecidir. Bu bakımdan 
çocuğun davranışları, önce aile, sonra okul, sonra da diğer kurumlar ve toplum içinde değişir (Aydın & 
Gürler, 2013). 

Ogelman ve Güngör (2015) çalışmalarında okul öncesi dönemde çevre eğitimi çalışmalarında aile 
eğitimi, aile katılımı, okul-aile işbirliği gibi yaklaşımlara yer verilmesinin önemini vurgulamışlardır.  

Sonuç olarak çevre eğitimi konusunda öncelikle her kademedeki eğitim programlarının çevre 
sorunları ve çözümüne yönelik olarak çeşitli projeler ve uygulamalar yapacak şekilde zaman ve içerik 
açısından, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin gerekliliği 
öngörülmektedir. Ayrıca ailelerin de çevre eğitiminde sürece dâhil edilmeleri çevre eğitiminin etkililiği 
ve başarısını olumlu yönde etkileyecektir.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINIF SEVİYELERİ VE FEN 

BİLİMLERİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA GÖRE 

ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Büşra ÇANKAYA159, Sönmez GİRGİN160, Çınar KILIÇ161 

 

Öz 
 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sınıf seviyeleri ve Fen Bilimleri dersindeki 
akademik başarılarına göre çevreye yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesinde eğitim görmekte olan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 
Çalışma 127 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersi akademik başarısına göre ve sınıf 
seviyelerine göre, çevreye yönelik görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumları 
hakkındaki görüşlerini belirlemek için ‘’İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları’’ anketi 
kullanılmıştır. Öğrencilerin, sınıf seviyelerine ve karne notlarına göre, öğrencilerin çevreye yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Çevre sorunlarının önlenmesinde ve çözüme kavuşturulmasında bireylerin 
eğitilmesi ve çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinin sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma; çevresel tutum konusunda çalışma yapmak isteyen 
araştırmacılar için yol gösterici nitelikte olup, daha kullanılabilir ölçeklerin geliştirilmesine ışık 
tutacaktır. Çalışma sonucunda ise öğrencilerin, sınıf düzeyleri ve Fen Bilimleri akademik başarısı ile 
çevreye yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin Fen 
Bilimleri akademik başarıları ve sınıf düzeyleri ile çevreye yönelik tutumları arasında bir paralellik 
olduğu saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Çevre, tutum, ortaöğretim 
 
Abstract 
 

The aim of this study is to investigate the attitudes of middle school students towards the 
environment according to their class levels and academic achievement in Science course. The 
sample of the study consisted of 5th, 6th, 7th and 8th grade students studying in Haliliye district of 
Şanlıurfa. The study was conducted with 127 students. Students' views on the environment were 
taken according to their academic achievement and grade levels. In order to determine the 
students 'opinions about their attitudes towards the environment, ’’ Primary School Students' 
Attitudes Towards the Environment ’questionnaire was used. One-way analysis of variance 
(ANOVA) was used to determine whether there is a significant difference between students' 
attitudes towards the environment according to their grade levels and report card grades. In the 
prevention and resolution of environmental problems, it is of great importance to educate 
individuals and ensure that they develop positive attitudes towards the environment. Therefore, 
this study; It is a guide for researchers who want to study environmental attitudes and will shed 
light on the development of more usable scales. As a result of the study, it was seen that there was 
a significant difference between the students' academic achievement level and their attitude 
towards the environment. It was determined that there was a parallel between the academic 
achievement and science levels of the students and their attitudes towards the environment. 

Keywords: Environment, attitude, secondary education 
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Giriş 

Çevre; olumlu veya olumsuz yönde birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen, canlı ve cansız 
unsurların içinde bulunduğu yeryüzündeki ortamın adıdır. Çevrenin giderek artan öneminin bir 
sonucu olarak, tanımlarda değişik bilim dallarına göre biçimlenmektedir. Kimi zaman biyoloji 
ağırlıklı tanımlar verilmekte iken kimi zamanda toplumbilimi, yönetim bilimi, eğitim bilimi gibi 
alanlarda farklı anlamlarda dar ya da geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır (Şama, 1997). 

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için toplum içinde yaşamaya gereksinim duymuştur. 
Toplumsal yasam bireyin yaşamına kolaylıklar sağlayan ögeler getirdigi gibi, zorlaştıran yanları da 
içermektedir. Toplumsal yaşam; giderek sayıları artan ve buna bağlı olarak çeşitlenen 
gereksinimleri olan bireylerin daha ileri teknolojileri üretmelerine, daha önce tarımsal üretim alanı 
olan bölgeleri yerleşim alanı olarak kullanmalarına sınırlı kaynakları tüketmelerine, yaşadıkları 
ortamları kimi zaman onarılmaz biçimde kirletmelerine ve doğal kaynakları yok etmelerine neden 
olmaktadır (Türküm, 2006). 

Oysa insanoğlunun içinde yaşadığı ve her türlü imkânından yararlandığı çevresini, diğer 
canlıları ve gelecek nesilleri de düşünerek koruması gerekmektedir. Ancak aklı ve mantığı ile 
evrendeki diğer canlılardan ayrılan insan, yaşadığı yeri olduğu gibi muhafaza etmek yerine, onu 
başka canlılar için yaşanmaz bir yer haline getirecek şekilde tahrip etme, hatta yok etme eğilimi 
içindedir (Bozkurt, 2001). Bu bozulmaların önüne geçebilmek için, doğadan alınan kadar, yine 
doğaya kazandırmak koşulu ile tek yönlü yani dönüşümsüz, dengeyi bozmadan, çevreden alınanın 
yine aynı özellikte verilmesi gerekmektedir. Aksi halde çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin 
bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi gibi sonuçlar ortaya çıkar ki 
bu da çevre kirliliğidir (Kızılaslan, 2005).  

Çevre bilgileri ve çevre duyarlılığı bireylere çok küçük yaslardan itibaren verilmeye 
başlanmalıdır. Geleceğin insanı ilköğretim, hatta okul öncesi eğitim kademelerinden başlanarak ne 
kadar çevre dostu olarak eğitilir ve yetiştirilebilirse çevremizin korunması çevre bilincinin 
geliştirilmesi de o derece teminat altına alınmış olacaktır (Armağan, 2006). Bugün dünyanın geldiği 
noktada çevre bilinci, artık bir ideal olmaktan çıkmış ve gelecek kuşaklara görev haline gelmiştir.  

Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da 
kullanacağını düşünemez. Oysaki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir (ÇOB, 2004). 

 

Yöntem 
 

Araştırmada genel tarama modeli benimsenmiştir. “Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan 
oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan 
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2006:79). 
Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde eğitim görmekte olan,  5., 6., 7. ve 8. sınıf 
olmak üzere toplam 127 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin karne notları 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde 
sıralanmıştır. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersi akademik başarıları, karne notlarına göre belirlenmiştir. 
Karne notu;   0-45 arasında olan öğrencilerin notu 1; 45-55 arasında olan öğrencilerin notu 2; 55-70 
arasında olan öğrencilerin notu 3; 70-85 arasında olan öğrencilerin notu 4;  85-100 arasında olan 
öğrencilerin notu 5 olarak alınmıştır. 

  

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada, “İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği (İÇTÖ)” kullanılmıştır. (Gökçe vd. 2007) 
(Çalışmacılardan gerekli izinler alınmıştır.) Araştırmacılar, ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını  
α= .60 olarak bulmuştur. Özdamar (2002) ve Tavşancıl’a (2002) göre ölçek, güvenilir bir ölçektir. 

 

 

Bulgular 
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Öğrencilerin sınıf seviyesine göre; örneklemin betimsel ve kesitsel (anlam çıkarıcı) istatistik 
sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de;  Fen Bilimleri dersindeki akademik başarılarına göre betimsel ve kesitsel 
istatistik sonuçları ise Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 5’te ise öğrencilerin ölçeğin tamamından 
aldıkları puanların betimsel istatistikleri verilmiştir.  

 
Tablo 1.   
Öğrencilerin Sınıf Seviyelerine Göre Çevreye Yönelik Tutum Puanlarının Dağılımı. 
  

Sınıf Düzeyleri  N   X  ss  

5  32  52,72 6,51 

6  28  50,61 3,90 

7  30  53,67 6,59 

8  37  55,38 5,24 

TOPLAM  127  53,25 5,88 

 

Tablo 2.  
Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutum Puanlarının Sınıf Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları. 
 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

df 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 377,420 3 125,807 3,895 ,011 

Gruplar içi 3972,517 123 32,297   

TOPLAM 4349,937 126    

      

Tablo 1. ve Tablo 2.’ye göre;  
   - 5. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ortalamasının 52,72; 
   - 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ortalamasının 50,61;  
   - 7. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ortalamasının 53,67; 
   - 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ortalamasının 55,38 olduğu görülmektedir.  
 
Ayrıca Tablo 1. ve Tablo 2. incelendiğinde;  F(3, 123)=3,985 ve p<0,5 olduğu görülmüştür. Başka bir 
ifadeyle, öğrencilerin çevreye yönelik tutumları sınıf düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde 
değişmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. 
Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına Göre Çevreye Yönelik Tutum Puanlarının 
Dağılımı. 
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Fen Bilimleri Dersi 
Karne Notu 

N X S 

    

1 1 39,00 - 

2 1 55,00 - 

3 14 56,07 5,05 

4 44 52,18 5,67 

5 67 53,55 5,86 

TOPLAM 127 53,25 5.88 

 
 
Tablo 4.  
Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutum Puanlarının Fen Bilimleri Akademik Başarılarına Göre ANOVA 
Sonuçları. 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

df 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 373,896 4 93,474 2,868 ,026 

Gruplar içi 3976,041 122 32,591   

TOPLAM 4349,937 126    

      

Tablo  3. ve Tablo 4.’e göre; öğrencilerin çevreye yönelik tutum puanları  ile Fen Bilimleri dersi akademik 
başarılarına göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir;  F(4, 122)=2,868 ve p< ,05.  Başka bir ifadeyle, 
öğrencilerin çevreye yönelik tutumları Fen Bilimleri dersi akademik başarılarına bağlı olarak anlamlı bir 
şekilde değişmektedir.  Fen Bilimleri dersi akademik başarıları arasındaki farkların hangi gruplar arasında 
olduğunu bulmak için yapılan analiz sonuçlarına göre; 
  - not 3 olan öğrencilerin çevreye yönelik tutumları (=56,07) 
   - notu 2 olan öğrencilerin ( =55,00) 
   - notu 5 olan öğrencilere ( =53,55) 
   - notu 4 olan öğrencilere ( =52,18)  
   - notu 1 olan öğrencilere ( =39,00) göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir.  
 

 

 

 

 

Tablo 5.  
Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutum Puanlarının Fen Bilimleri Akademik Başarılarına Göre ANOVA 
Sonuçları. 
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                                     N                             X                             sd                               mod                medyan 

 

İÇTÖ                            127                        53,25                      5,88                               52                       53 

 

Tablo 5 incelendiğinde görüleceği üzere  öğrencilerin ölçeğin tamamından aldıkları puanların ortalaması 
53,25tir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ortalamasının 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin 
tutum ortalamasına göre daha olumlu olduğu, 7. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum 
ortalamasının 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tutum ortalamasına göre daha olumlu olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Öğrencilerinin sınıf düzeyleri ilerledikçe, çevreye karşı daha olumlu tutumlara sahip oldukları 
yorumu çıkartılabilir. Görümlü (2003)’nün “Liselerde Çevreye Karşı Duyarlılığın Oluşturulmasında 
Çevre Eğitiminin Önemi” adlı çalışmasından çıkan öğrencilerin yaşlarının büyümesi ile çevreye karşı 
daha olumlu tutum sergileyebilecekleri sonucu, bu yorumu desteklemektedir. 

Fakat sınıf seviyesi ilerledikçe çevreye yönelik tutum ortalamalarının artması beklenirken; 6. 
sınıf öğrencilerinin tutum ortalamalarının 5. sınıf öğrencilerinin tutum ortalamalarından daha 
düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebinin, örneklemdeki öğrenci sayısının az olması 
olabileceği düşünülmektedir. 

Fen Bilimleri akademik başarılarına göre, karne notu 1 olan öğrencilerinin  çevreye yönelik 
tutum ortalamasının; diğer öğrencilerinin tutum ortalamasına göre daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu sonuca göre, öğrencilerin Fen Bilimleri akademik başarıları ile çevreye yönelik 
tutumları arasında bir paralellik olduğu söylenebilir.  

Bütün öğrencilerinin tutum ortalamasının 53, karne notu 1 olan öğrencilerin tutum 
ortalamalarının 39  olduğu göze alındığında, karne notu 1 olan öğrencilerin tutumlarının, 
ortalamanın çok altında kaldığı görülmüştür.  

Fen Bilimleri akademik başarılarına göre, dersi karne notu 2 olan öğrencilerin çevreye yönelik 
tutum ortalamasının (55,00); karne notu 4 ve 5 olan öğrencilerinin çevreye yönelik tutum 
ortalamasından yüksek  olduğu fakat karne notu 3 olan öğrencilerinin tutum ortalamasından düşük 
olduğu görülmüştür. 

Fen Bilimleri dersi akademik başarılarına karne notu 3 olan öğrencilerin çevreye yönelik tutum 
ortalamasının (56,07); bütün öğrencilerin çevreye yönelik tutum ortalamasına göre (53,55) daha 
yüksek olduğu görülmektedir.  

Fen Bilimleri dersi akademik başarılarına göre, karne notu 4 olan öğrencilerin çevreye yönelik 
tutum ortalamasının (52,18) olduğu ve karne notu 1 olan öğrencilerinin çevreye yönelik tutum 
ortalamasından daha yüksek olduğu fakat karne notu 2, 3 ve 5 olan öğrencilerinin tutum 
ortalamasından düşük olduğu görülmüştür.  

Fen Bilimleri dersi akademik başarılarına göre,  karne notu 5 olan öğrencilerin çevreye yönelik 
tutum ortalamasının (53,55) olduğu ve karne notu 2 ve 3 olan öğrencilerinin çevreye yönelik tutum 
ortalamasından daha düşük olduğu fakat karne notu 1ve 4 olan öğrencilerinin tutum ortalamasından 
yüksek olduğu ve bütün öğrencilerin tutum ortalamalarına çok yakın bir değerde olduğu görülmüştür.  

Öğrencilerin Fen Bilimleri dersi akademik başarıları kıyaslandığında;  karne notu arttıkça, 
öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının  arttığı söylenebilmektedir. 
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrenciler, bitki ve hayvan türlerinin korunması, 
ormanlık alanların ve yeşillendirme çalışmalarının artırılması, çevre ile ilgili projelere daha çok yer 
verilmesi gibi öncüllerde olumlu tutumlar sergilemişlerdir.   

Şüyün (2010)’da ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin çevreye yönelik bilinç ve algılamalarını 
incelediği çalışmasında elde ettiği verilerden hareketle öğrencileri çevreyle ilgili en çok mutlu eden 
olay veya durumları “Hayvan ve bitki türlerinin korumaya alınması”, “Çevreye yararlı bazı 
kuruluşların ve insanların çevre için el ele vererek çalışmaları” ve “Ozon tabakasındaki deliği, 
küçültme çalışmaları” şeklinde sıralamaktadır. Bu bulgular araştırmayı destekler niteliktedir.  

Öğrencilerin; ‘çevre’ denildiğinde akıllarına genellikle ilk olarak bitkiler, hayvanlar ve 
yaşadıkları çevrenin geldiği saptanmıştır. Fakat doğal ve tarihi güzellikler, tarihi kalıntılar gibi 
kavramların ikinci planda kaldığı fark edilmiştir. Bu yüzden derslerde ve çevreye yönelik yapılan 
projelerde doğal ve tarihi güzelliklerin ve tarihi kalıntıların da çevreyi oluşturan önemli bileşenler 
olduğu vurgulanmalıdır. 

Öğrencilerin, büyük çoğunluğunun ağaçlandırma çalışmalarının artırılması gerektiğini 
düşündükleri ve bu çalışmalara gönüllü olarak katılabilecekleri ifade ettikleri görülmüştür. Bu 
yüzden öğrenci merkezli ve gönüllülük esaslı ağaç dikme çalışmaları sayısı artırılmalıdır. 
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6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Kavram 

Yanılgılarının Belirlenmesi 

Elif Ademoğlu162,  Fatma Bilge Emre163, S. Tibet Akyürek164 

 

 

Öz 

Öğrenciler fen öğrenimleri boyunca aynı bilgileri veya benzer tecrübeleri edinirken,  
bunları birbirlerinden farklı bir şekilde özümserler ve zihinsel şemalarında farklı bir 
organizasyona sahip olurlar. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgilerini doğru 
kaynaştıramaması anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini engeller ve öğrencilerde kavram 
yanılgılarına sebep olur. Ara öğrenme düzeyi olarak da literatürde karşılık bulan kavram 
yanılgısının giderilmesi için öncelikle öğrenenin kavram yanılgılsına(larına) sahip olduğu 
konuyu fark etmesi çok önemlidir. Bu araştırma Malatya ili bilim sanat merkezi öğrencileri, 
özel okulda öğrenim göre öğrenciler ve devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin kimyasal 
kavramlara yönelik kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim sanat merkezlerinde, bir devlet 
okulunda ve bir özel okulda öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. Araştırma deneysel 
modeldedir. Veri toplama aracı olarak C. Altınyüzü (2008) tarafından hazırlanan Kimyasal 
Kavramlar Testi (KKT) kullanılmıştır. Ayrıca kimya dersine yönelik akademik başarılarının ve 
kavram yanılgılarındaki değişimlerin okul, cinsiyet, sınıf bazında değişip değişmediği de 
araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak BİLSAM öğrencileri ile 
devlet okuluna giden öğrenciler arasında kimyasal kavramlar testi başarı puanları açısından 
BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Özel okula giden öğrenciler ile 
diğer grupların ortalamaları arasında tüm sorulardan elde ettikleri puanlar açısından anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde 
okul türlerinden bağımsız olarak erime ve yanma olaylarının atomlar arasındaki bağların 
kopması sonucu gerçekleştiğini düşünemedikleri, kütlenin korunumu yasasını ve hal 
değiştirme olaylarını güncel olaylarla ilişkilendirmekte zorlandıkları belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgıları, kimya, BİLSAM 

 

Abstract 
 

The students experience same knowledges or similar experiences during their science 

education, assimilate them differently and have a different organization in their mental shcemes. If 

students can not integre old and new knowledges correctly,meaningful learning is prevented. 

Misconception is; a situation that concepts expressed somethings in the mind as well as cause to 

misunderstanding of topics. As science courses and chemistry issues contained too many abstract 

subjects, students  have many misconceptions in this area. 

This article, was carried out to determine the knowledge and misconceptions about chemical 

concepts of students in public schools, private school and science-art center students in district of 

Malatya. In addition, it was aimed to investigate whether the changes in the academic achievement, 

pre-knowledge and misconceptions of the chemistry course changed in terms of school, gender, class. 

The sample of the study is composed of 6th, 7th and 8th grade students who study at science arts 
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centers, a public school and a private school in the academic year 2018-2019. The research is an 

experimental model. The chemical concepts test and chemical concepts developed by C. Altınyüzü 

(2008) as a data collection tool were used for open-ended questions. 

Based on the results of the research, a significant difference was observed between 

BILSAM students and students attending public schools in favor of BILSAM students in terms 

of their chemical concepts test success scores. There was no significant difference between 

the mean scores of students attending private school and the other groups in terms of the 

scores obtained from all questions. When the answers given by the students to open-ended 

questions were examined, it was found that they could not think that the melting and burning 

events occurred as a result of the breakage of the bonds between atoms, and that they were 

difficult to relate the conservation of mass law and state-changing events to the events they 

encountered in daily life. 

Key Worlds: Miscoseptions, chemistry, science-art center 

 
 

Giriş 
Kavram, nesnelerin, olayların genel bazı özelliklerini sınıflandırmaktır. Öğrenciler fen öğrenimleri 

boyunca aynı bilgileri veya benzer tecrübeleri edinirken,  bunları birbirlerinden farklı bir şekilde 
özümserler ve zihinsel şemalarında farklı bir organizasyona sahip olurlar. Kavram yanılgısı, zihinde bir 
şeyler ifade etmesinin yanı sıra bilimsel anlamda doğrulanamayan ve konuların yanlış öğrenilmesine 
sebep olan durum olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgilerini doğru 
kaynaştıramaması anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini engeller ve öğrencilerde kavram yanılgılarına 
sebep olur. 

Ara öğrenme düzeyi olarak da literatürde karşılık bulan kavram yanılgısının giderilmesi için öncelikle 
öğrenenin kavram yanılgılsına(larına) sahip olduğu konuyu fark etmesi çok önemlidir. Ara öğrenme 
düzeyinin yerini alacak doğru bilginin daha anlaşılır ifade edilmesi ve öğrenilen taze bilginin 
uygulanabilirliği ise diğer önemli bir noktadır. Bu araştırma Malatya ili bilim sanat merkezi (BİLSAM) 
öğrencilerine, özel okulda öğrenim göre öğrencilere ve devlet okulunda öğrenim gören öğrencilere 
kimyasal kavramlara yönelik ön bilgilerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Kimyasal 
Kavramlar Testi (KKT) uygulanmıştır. Ayrıca Kimyasal Kavramlar Test (KKT) ortalamalarının okul, cinsiyet, 
sınıf bazında değişip değişmediği de araştırılmak istenmiştir. 

Yöntem 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya ili bilim sanat 

merkezinde, bir devlet okulunda ve bir özel okulda öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. Araştırma 

deneysel modeldedir. 
Veri Toplama ve Veri Analizi 

İki grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı T testi ile analiz edilirken 
örneklemimizdeki okul, cinsiyet ve sınıf bazındaki grubun ortalamaları için F testi yani Varyans Analizi 
(ANOVA, Analysis of Variance) uygulanmıştır. 

Uyguladığımız kimyasal kavramlar testi iki başlık altında incelenmiştir. İlk kısım kimyasal 
reaksiyonlarla ilgili sorulardan, ikinci kısım atom ve periyodik cetvelle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Son 
kısımda ise anket toplam puanları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Bulgular 
Tablo 1’e göre kimyasal reaksiyon puan ortalamaları ile okul türleri arasında gözlemlenen farkın 

kaynağını tespit etmek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe testine göre BİLSAM öğrencileri ile 
özel okul öğrencileri arasında BİLSAM öğrencilerinin lehine sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Devlet 
okuluna giden öğrencilerin ortalamaları diğer grupların ortalamalarından anlamlı farklılaşmamıştır. 

 

Tablo 1.  

Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Okul Türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F Sig. 

Gruplar arası   .514 2 .257 .109 .897 
Gruplar içi 2.320 89 .026   

Toplam 2.834 91    

p>.05 

 

Tablo 2.  
Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası   .514 2 .257 .109 .897 

Gruplar içi 2.320 89 .026   

 Toplam 2.834 91    

p>.05 

Tablo 2’e göre öğrencilerin kimyasal reaksiyon puan ortalamalarının hangi sınıflar 

arasındaki farktan kaynaklandığını öğrenmek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe 

testi sonuçlarına göre 8. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları 6. ve 7. sınıf öğrencilerden 

anlamlı şekilde farklılaşmıştır. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 3.  
Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N Ortalama     T        P 

Kadın    41 .3589 2.198 .031* 
 Erkek    51 .2792   
     

*p<.05 

Kimyasal reaksiyon puan ortalamalarının cinsiyetler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek 
içi uyguladığımız t testine göre kız öğrencilerin sayısı az olmasına rağmen ortalamaları erkek öğrencilerin 
ortalamalarından fazladır. Tablo 3’de sonuçların kız öğrencilerinin lehine anlamlı farklılaştığı 
görülmektedir.  

Tablo 4.  
Atom ve Periyodik Cetvel Puan Ortalamalarının Okul Türüne İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Siy. 
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Gruplar arası .508 2 .254 6.288 .003* 

Gruplar içi 3.633 89 .041   

 Toplam 4.141 91    

 *p<.05 

Öğrencilerin atom ve periyodik cetvelle ilgili sorulardan aldıkları puan ortalamalarının 

kaynağını öğrenmek için post-hoc testleri uyguladık (Tablo 4). Tamhane testi sonucuna 

göre BİLSAM öğrencilerinin puan ortalamaları özel okula giden öğrencilerden anlamlı 

şekilde farklılaşmıştır. Devlet okuluna giden öğrencilerin puan ortalamaları ise ne BİLSAM 

öğrencilerinin ortalamalarından ne de özel okul öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı 

farklılaşmamıştır. 

 

 

Tablo 5.  
Atom ve Periyodik Cetvel Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası  .772 2 .386 10.104  .000 

Gruplar içi 3.369 89 .038   

 Toplam 4.141 91    

*p<.05 

Öğrencilerin atom ve periyodik cetvel puan ortalamalarının hangi sınıf düzeyleri arasında 
farklılaştığını bulmak için post-hoc testleri uyguladık. Scheffe testi sonuçlarına 8. sınıf öğrencilerinin puan 
ortalamalarının 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı şekilde farklılaşmıştır. 6. ve 7. sınıf 
öğrencilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Tablo 5). 

Tablo 6.  
Atom ve Periyodik Tablo Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin T Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N       Ortalama         T      P 

Kadın    41        .3589      2.198 .031* 

 Erkek    51        .2792   

     

*p<.05 

Atom ve periyodik cetvel puan ortalamalarının cinsiyete ilişkin nasıl farklılaştığını incelediğimiz 
Tablo 6’da sonuçların kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılaştığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 7.  
Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası   .487 2 .243 9.902  .000* 

Gruplar içi 2.185 89 .025   

 Toplam 2.672 91    

 *p<.05 
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Öğrencilerin Kimyasal Kavram Testinden  (KKT) aldıkları toplam puan ortalamalarının hangi 
sınıflar arasında farklılaştığını incelemek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe testi sonuçlarına 
göre 8. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 8. sınıf öğrencilerinin lehine 
anlamlı farklılaşmıştır (Tablo 7). Buna karşın  6. ve 7. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Tablo 8.  
Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N       Ortalama         T      P 

Kadın    41        .3589      2.198 .031* 
 Erkek    51        .2792   
     

*p<.05 

Öğrencilerin anket toplam puan ortalamalarının cinsiyete ilişkin nasıl farklılaştığını incelediğimizde sonuçların kız 

öğrencilerin lehine anlamlı farklılaştığı gözlemlenmiştir (Tablo 8). 

 

 

 

Tablo 9. 
 Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Okul türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası   .487 2 .243 9.916  .000* 
Gruplar içi 2.185 89 .025   

 Toplam 2.672 91    

*p<.05 

Öğrencilerin KKT den aldıkları toplam puan ortalamalarının hangi okul 
türleri arasında farklılaştığını incelemek için post-hoc testleri uygulanmıştır.  
Tablo 9^dan da görüldüğü gib Tamhane ve Dunnet testi sonuçlarına göre 
BİLSAM öğrencilerinin toplam puan ortalamaları özel okula giden öğrencilerin 
ortalamalarından BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı şekilde farklılaşmıştır. 
Devlet okuluna giden öğrencilerin ortalamalarıyla özel okula giden öğrencilerin 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
 

 Sonuç 

Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevapları analiz ettiğimizde şu sonuçlara ulaştık; 

 Öğrenciler genel olarak tuzlu suyun ve havanın karışım olduğunu bilirken karışımın ne 
olduğunu açıklayamamışlardır. Karışım, element ve bileşik kavramlarını doğru 
yerleştirebildiklerini ancak bu kavramları doğru bir şekilde tanımlayamadıkları 
gözlemlenmiştir. 

 Öğrencilere bir metal telden alınan atom ile bu telin ısıtılarak gaz haline getirilmesinden 
sonra alınan atom arasında bir farkın olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya cevap veren 
öğrencilerin bir kısmı metal telin ayrı bir madde gaz haline getirilen telin ise ayrı bir madde 
olduğu için atomlarının farklı olması gerektiğini iddia etmiştir. Bazı öğrenciler ise olayın bir 
hal değişimi olduğu için sadece fiziksel değişim gerçekleştiğini yani atomların 
değişmediğini söylemiştir. Öğrencilerin bir kısmı da atomun kendisinin eriyebilmiş 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde öğrencilerin erime ve 
yanma olaylarının atomlar arasındaki bağların kopması sonucu gerçekleştiğini 
düşünemedikleri anlaşılır. 

 Öğrencilere demir paslanınca ağırlığının nasıl değişeceğini sorduğumuzda, 6. sınıfa giden 
ve kütlenin korunumu yasasını henüz öğrenmemiş olan pek çok öğrenci bu soruya 
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üzerinde bir tabaka daha oluşur ağırlığı artar şeklinde doğru yanıt vermiştir. Ancak 7. sınıfa 
giden ve kütlenin korunumu yasası ile ilgili bilgi sahibi olan öğrenciler genelde bu soruya 
yanlış cevap vermişler. Bunun sebebi 7. sınıfa giden öğrencilerinin tepkiyemeye giren 
O2’nin kütlesini hesaba katamamış olmaları ve sistemin kapalı bir sistem olmadığını 
düşünememeleridir. 
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6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Kavram 

Yanılgılarının Belirlenmesi 

Elif Ademoğlu165, Fatma Bilge Emre166, S. Tibet Akyürek167 

 

Öz 

Öğrenciler fen öğrenimleri boyunca aynı bilgileri veya benzer tecrübeleri edinirken,  
bunları birbirlerinden farklı bir şekilde özümserler ve zihinsel şemalarında farklı bir 
organizasyona sahip olurlar. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgilerini doğru 
kaynaştıramaması anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini engeller ve öğrencilerde kavram 
yanılgılarına sebep olur. Ara öğrenme düzeyi olarak da literatürde karşılık bulan kavram 
yanılgısının giderilmesi için öncelikle öğrenenin kavram yanılgılsına(larına) sahip olduğu 
konuyu fark etmesi çok önemlidir. Bu araştırma Malatya ili bilim sanat merkezi öğrencileri, 
özel okulda öğrenim göre öğrenciler ve devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin kimyasal 
kavramlara yönelik kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim sanat merkezlerinde, bir devlet 
okulunda ve bir özel okulda öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. Araştırma deneysel 
modeldedir. Veri toplama aracı olarak C. Altınyüzü (2008) tarafından hazırlanan Kimyasal 
Kavramlar Testi (KKT) kullanılmıştır. Ayrıca kimya dersine yönelik akademik başarılarının ve 
kavram yanılgılarındaki değişimlerin okul, cinsiyet, sınıf bazında değişip değişmediği de 
araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak BİLSAM öğrencileri ile 
devlet okuluna giden öğrenciler arasında kimyasal kavramlar testi başarı puanları açısından 
BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Özel okula giden öğrenciler ile 
diğer grupların ortalamaları arasında tüm sorulardan elde ettikleri puanlar açısından anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde 
okul türlerinden bağımsız olarak erime ve yanma olaylarının atomlar arasındaki bağların 
kopması sonucu gerçekleştiğini düşünemedikleri, kütlenin korunumu yasasını ve hal 
değiştirme olaylarını güncel olaylarla ilişkilendirmekte zorlandıkları belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgıları, kimya, BİLSAM 

 

Abstract 
 

The students experience same knowledges or similar experiences during their science 

education, assimilate them differently and have a different organization in their mental shcemes. If 

students can not integre old and new knowledges correctly,meaningful learning is prevented. 

Misconception is; a situation that concepts expressed somethings in the mind as well as cause to 

misunderstanding of topics. As science courses and chemistry issues contained too many abstract 

subjects, students  have many misconceptions in this area. 

This article, was carried out to determine the knowledge and misconceptions about chemical 

concepts of students in public schools, private school and science-art center students in district of 

Malatya. In addition, it was aimed to investigate whether the changes in the academic achievement, 

pre-knowledge and misconceptions of the chemistry course changed in terms of school, gender, class. 

The sample of the study is composed of 6th, 7th and 8th grade students who study at science arts 
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centers, a public school and a private school in the academic year 2018-2019. The research is an 

experimental model. The chemical concepts test and chemical concepts developed by C. Altınyüzü 

(2008) as a data collection tool were used for open-ended questions. 

Based on the results of the research, a significant difference was observed between 

BILSAM students and students attending public schools in favor of BILSAM students in terms 

of their chemical concepts test success scores. There was no significant difference between 

the mean scores of students attending private school and the other groups in terms of the 

scores obtained from all questions. When the answers given by the students to open-ended 

questions were examined, it was found that they could not think that the melting and burning 

events occurred as a result of the breakage of the bonds between atoms, and that they were 

difficult to relate the conservation of mass law and state-changing events to the events they 

encountered in daily life. 

Key Worlds: Miscoseptions, chemistry, science-art center 

 

Giriş 
Kavram, nesnelerin, olayların genel bazı özelliklerini sınıflandırmaktır. Öğrenciler fen öğrenimleri 

boyunca aynı bilgileri veya benzer tecrübeleri edinirken,  bunları birbirlerinden farklı bir şekilde 
özümserler ve zihinsel şemalarında farklı bir organizasyona sahip olurlar. Kavram yanılgısı, zihinde bir 
şeyler ifade etmesinin yanı sıra bilimsel anlamda doğrulanamayan ve konuların yanlış öğrenilmesine 
sebep olan durum olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgilerini doğru 
kaynaştıramaması anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini engeller ve öğrencilerde kavram yanılgılarına 
sebep olur. 

Ara öğrenme düzeyi olarak da literatürde karşılık bulan kavram yanılgısının giderilmesi için öncelikle 
öğrenenin kavram yanılgılsına(larına) sahip olduğu konuyu fark etmesi çok önemlidir. Ara öğrenme 
düzeyinin yerini alacak doğru bilginin daha anlaşılır ifade edilmesi ve öğrenilen taze bilginin 
uygulanabilirliği ise diğer önemli bir noktadır. Bu araştırma Malatya ili bilim sanat merkezi (BİLSAM) 
öğrencilerine, özel okulda öğrenim göre öğrencilere ve devlet okulunda öğrenim gören öğrencilere 
kimyasal kavramlara yönelik ön bilgilerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Kimyasal 
Kavramlar Testi (KKT) uygulanmıştır. Ayrıca Kimyasal Kavramlar Test (KKT) ortalamalarının okul, cinsiyet, 
sınıf bazında değişip değişmediği de araştırılmak istenmiştir. 

Yöntem 

Örneklem 

      Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya ili bilim sanat 

merkezinde, bir devlet okulunda ve bir özel okulda öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. Araştırma 

deneysel modeldedir. 
Veri Toplama ve Veri Analizi 

İki grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı T testi ile analiz edilirken 
örneklemimizdeki okul, cinsiyet ve sınıf bazındaki grubun ortalamaları için F testi yani Varyans Analizi 
(ANOVA, Analysis of Variance) uygulanmıştır. 

Uyguladığımız kimyasal kavramlar testi iki başlık altında incelenmiştir. İlk kısım kimyasal 
reaksiyonlarla ilgili sorulardan, ikinci kısım atom ve periyodik cetvelle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Son 
kısımda ise anket toplam puanları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Bulgular 
Tablo 1’e göre kimyasal reaksiyon puan ortalamaları ile okul türleri arasında gözlemlenen farkın 

kaynağını tespit etmek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe testine göre BİLSAM öğrencileri ile 
özel okul öğrencileri arasında BİLSAM öğrencilerinin lehine sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Devlet 
okuluna giden öğrencilerin ortalamaları diğer grupların ortalamalarından anlamlı farklılaşmamıştır. 

 

Tablo 1.  

Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Okul Türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F Sig. 

Gruplar arası   .514 2 .257 .109 .897 
Gruplar içi 2.320 89 .026   

Toplam 2.834 91    

p>.05 

 

Tablo 2.  
Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası   .514 2 .257 .109 .897 

Gruplar içi 2.320 89 .026   

 Toplam 2.834 91    

p>.05 

Tablo 2’e göre öğrencilerin kimyasal reaksiyon puan ortalamalarının hangi sınıflar arasındaki farktan 
kaynaklandığını öğrenmek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe testi sonuçlarına göre 8. sınıf 
öğrencilerinin puan ortalamaları 6. ve 7. sınıf öğrencilerden anlamlı şekilde farklılaşmıştır. 6. ve 7. sınıf 
öğrencilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

Tablo 3.  
Kimyasal Reaksiyon Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N Ortalama     T        P 

Kadın    41 .3589 2.198 .031* 
 Erkek    51 .2792   
     

*p<.05 

Kimyasal reaksiyon puan ortalamalarının cinsiyetler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek 
içi uyguladığımız t testine göre kız öğrencilerin sayısı az olmasına rağmen ortalamaları erkek öğrencilerin 
ortalamalarından fazladır. Tablo 3’de sonuçların kız öğrencilerinin lehine anlamlı farklılaştığı 
görülmektedir.  

Tablo 4.  
Atom ve Periyodik Cetvel Puan Ortalamalarının Okul Türüne İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Siy. 

Gruplar arası .508 2 .254 6.288 .003* 

Gruplar içi 3.633 89 .041   

 Toplam 4.141 91    

 *p<.05 

Öğrencilerin atom ve periyodik cetvelle ilgili sorulardan aldıkları puan ortalamalarının kaynağını 
öğrenmek için post-hoc testleri uyguladık (Tablo 4). Tamhane testi sonucuna göre BİLSAM öğrencilerinin 
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puan ortalamaları özel okula giden öğrencilerden anlamlı şekilde farklılaşmıştır. Devlet okuluna giden 
öğrencilerin puan ortalamaları ise ne BİLSAM öğrencilerinin ortalamalarından ne de özel okul 
öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı farklılaşmamıştır. 

 

 

Tablo 5.  
Atom ve Periyodik Cetvel Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası  .772 2 .386 10.104  .000 

Gruplar içi 3.369 89 .038   

 Toplam 4.141 91    

*p<.05 

Öğrencilerin atom ve periyodik cetvel puan ortalamalarının hangi sınıf düzeyleri arasında 
farklılaştığını bulmak için post-hoc testleri uyguladık. Scheffe testi sonuçlarına 8. sınıf öğrencilerinin puan 
ortalamalarının 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı şekilde farklılaşmıştır. 6. ve 7. sınıf 
öğrencilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Tablo 5). 

Tablo 6.  
Atom ve Periyodik Tablo Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin T Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N       Ortalama         T      P 

Kadın    41        .3589      2.198 .031* 

 Erkek    51        .2792   

     

*p<.05 

Atom ve periyodik cetvel puan ortalamalarının cinsiyete ilişkin nasıl farklılaştığını incelediğimiz 
Tablo 6’da sonuçların kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılaştığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 7.  
Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası   .487 2 .243 9.902  .000* 

Gruplar içi 2.185 89 .025   

 Toplam 2.672 91    

 *p<.05 

Öğrencilerin Kimyasal Kavram Testinden  (KKT) aldıkları toplam puan ortalamalarının hangi 
sınıflar arasında farklılaştığını incelemek için post-hoc testleri uygulanmıştır. Scheffe testi sonuçlarına 
göre 8. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 8. sınıf öğrencilerinin lehine 
anlamlı farklılaşmıştır (Tablo 7). Buna karşın  6. ve 7. sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Tablo 8.  
Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları. 

Cinsiyet     N       Ortalama         T      P 

Kadın    41        .3589      2.198 .031* 
 Erkek    51        .2792   
     

*p<.05 

Öğrencilerin anket toplam puan ortalamalarının cinsiyete ilişkin nasıl farklılaştığını incelediğimizde sonuçların kız 

öğrencilerin lehine anlamlı farklılaştığı gözlemlenmiştir (Tablo 8). 
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Tablo 9. 
 Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Okul türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare    F  Sig. 

Gruplar arası   .487 2 .243 9.916  .000* 
Gruplar içi 2.185 89 .025   

 Toplam 2.672 91    

*p<.05 

Öğrencilerin KKT den aldıkları toplam puan ortalamalarının hangi okul türleri arasında 
farklılaştığını incelemek için post-hoc testleri uygulanmıştır.  Tablo 9^dan da görüldüğü gib Tamhane ve 
Dunnet testi sonuçlarına göre BİLSAM öğrencilerinin toplam puan ortalamaları özel okula giden 
öğrencilerin ortalamalarından BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı şekilde farklılaşmıştır. Devlet 
okuluna giden öğrencilerin ortalamalarıyla özel okula giden öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır. 

 

 Sonuç 

Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevapları analiz ettiğimizde şu sonuçlara ulaştık; 

 Öğrenciler genel olarak tuzlu suyun ve havanın karışım olduğunu bilirken karışımın ne 
olduğunu açıklayamamışlardır. Karışım, element ve bileşik kavramlarını doğru 
yerleştirebildiklerini ancak bu kavramları doğru bir şekilde tanımlayamadıkları 
gözlemlenmiştir. 

 Öğrencilere bir metal telden alınan atom ile bu telin ısıtılarak gaz haline getirilmesinden 
sonra alınan atom arasında bir farkın olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya cevap veren 
öğrencilerin bir kısmı metal telin ayrı bir madde gaz haline getirilen telin ise ayrı bir madde 
olduğu için atomlarının farklı olması gerektiğini iddia etmiştir. Bazı öğrenciler ise olayın bir 
hal değişimi olduğu için sadece fiziksel değişim gerçekleştiğini yani atomların 
değişmediğini söylemiştir. Öğrencilerin bir kısmı da atomun kendisinin eriyebilmiş 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde öğrencilerin erime ve 
yanma olaylarının atomlar arasındaki bağların kopması sonucu gerçekleştiğini 
düşünemedikleri anlaşılır. 

 Öğrencilere demir paslanınca ağırlığının nasıl değişeceğini sorduğumuzda, 6. sınıfa giden 
ve kütlenin korunumu yasasını henüz öğrenmemiş olan pek çok öğrenci bu soruya 
üzerinde bir tabaka daha oluşur ağırlığı artar şeklinde doğru yanıt vermiştir. Ancak 7. sınıfa 
giden ve kütlenin korunumu yasası ile ilgili bilgi sahibi olan öğrenciler genelde bu soruya 
yanlış cevap vermişler. Bunun sebebi 7. sınıfa giden öğrencilerinin tepkiyemeye giren 
O2’nin kütlesini hesaba katamamış olmaları ve sistemin kapalı bir sistem olmadığını 
düşünememeleridir. 
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6. ,7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Kavram Yanılgılarının 

Belirlenmesi 

Elif Ademoğlu168,  Fatma Bilge Emre169,  S. Tibet Akyürek170 

 

Öz 

Fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri olan öğrencileri fen okur-yazarı bireyler 

olarak yetiştirebilmek, öğrencilerin fen kavramlarını doğru bir şekilde anlamalarını ve 

özümsemelerini sağlamakla gerçekleştirilebilecek bir amaçtır. Fen bilimleri pek çok soyut ve 

kuramsal bilgileri içerir. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni öğrendikleri bilgileri 

kaynaştıramamaları, kendi düşüncelerinin bilimsel gerçeklerden uzak olması ayrıca fen 

derslerinde kullanılan bazı kelimelerin günlük hayatta kullanılandan farklı anlamlar içermesi 

öğrencilerde kavram yanılgılarına yol açan sebeplerdendir. Kavram Türk Dil Kurumuna göre 

kavram nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Kavram yanılgısı ise 

kişisel deneyimler sonucu oluşmuş,  bilimsel gerçeklerle tam örtüşmeyen ve anlamlı 

öğrenmenin önündeki engelleyici birimdir. 

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya ili bünyesindeki 

bilim sanat merkezinde, bir devlet okulunda ve bir özel okulda eğitim gören 6., 7. ve 8. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. 

Araştırma deneysel modeldedir. Veri toplama aracı olarak Osborne, Freyberg ve  Bell (1985) 

tarafından geliştirilen ve Topal, E. (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan  “Bazı Fen 

Kavramlarını Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Ayrıca fen dersine yönelik akademik başarılarının, 

ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarındaki değişimlerin okul, cinsiyet, sınıf ve yaş bazında değişip 

değişmediği de araştırılmak istenmiştir. 

 Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin anket toplam puanlarının okul türleri açısından 

değerlendirdiğimizde BİLSAM öğrencilerinin toplam puanlarının diğer devlet okuluna giden ve özel okula 

giden öğrencilerden anlamlı şekilde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara 

verdikleri cevaplar incelendiğinde akımı pilin farklı kutuplarına bağlı kablolar üzerinde ilerleyerek 

lambada birleşen bir yük akışı olarak düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde öğrencilerin 

buharlaşma, kaynama ve yoğuşma olaylarının günlük hayatla ilişkilendirmekte zorlandıkları 

anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, fen, BİLSAM 

  

Abstract 

Most important aims of science education are to educate all of the students as science literate 

individuals and provide that students understand correctly of science concepts. Science contains many of 

abstract and theoretical  knowledges. The reasons that cause misconceptions in students, some concepts 
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have different meanings in daily life, students can not integrate their pre-knowledge with new 

knowledge and students' thoughts are away from scientific facts.  

This article, was carried out to determine the pre knowledge and misconceptions about science 

concepts of students in public schools, private school and science-art center students in district of 

Malatya. In addition, it was aimed to investigate whether the changes in the academic achievement, 

pre-knowledge and misconceptions of the chemistry course changed in terms of school, gender, class 

and academic achievement. The sample of the study is composed of 6th, 7th and 8th grade students 

who study at science arts centers, a public school and a private school in the academic year 2018-2019. 

The research is an experimental model.  “Determination of Some Science Concepts Survey" was applied. 

According to the results of the study, when we evaluate the total scores of the students in terms 

of school types, it had was observed that the total scores of the students attending the science and arts 

center differed significantly from the students attending the other school types. It had understood that 

the students have difficulty in relating the evaporation, boiling and condensation events to daily life. 

Students had have misconseptions of electricity current. 

Key Words: Miscoseptions, science, BİLSAM 

Giriş 

 Kavram, Türk Dil Kurumuna göre bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. 
Kavram yanılgısı ise kişisel deneyimler sonucu oluşmuş bilimsel gerçeklere tam örtüşmeyen ve anlamlı 
öğrenmenin önündeki engelleyici birim olarak ifade edilir. 

 Fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri olan öğrencileri fen okur-yazarı bireyler olarak 
yetiştirebilmek, öğrencilerin fen kavramlarını doğru bir şekilde anlamalarını ve günlük yaşamda 
karşılaştıkları olaylara bilimsel kavramlarla açıklık getirebilmelerini sağlamakla gerçekleştirilebilecek bir 
amaçtır. Bu hedef doğrultusunda kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi için çalışmaların 
yapılması gerekir. 

 Önceki yıllarda kavram yanılgıları üzerinde yapılan çalışmalar, bilim tarihinde yanlışlanan 
kavramların öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarıyla benzerlik gösterdiğini ortaya koymuştur. 
Yani kavram yanılgıları temelde bireylerin bir duruma açıklık getirirken kendilerince gerekçelendirdikleri 
zihinsel ürünlere dayanır (Güneş, 2017). Öğrencilerin kavram yanılgılarının veya kavram yanılgılarına 
sebep olabilecek olan ön bilgilerinin belirlenmesi anlamlı ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesi 
açısından son derece önemlidir. Öğrencilerin; ön bilgileriyle yeni öğrendikleri bilgileri 
kaynaştıramamaları, kendi düşüncelerinin bilimsel gerçeklerden uzak olması fen derslerinde kullanılan 
bazı kelimelerin günlük hayatta kullanılandan farklı anlamlar içermesi öğrencilerde kavram yanılgılarına 
yol açan sebeplerdendir. Kavram yanılgılarının giderilebilmesinin püf noktası öğreticilerin ve öğrencilerin 
kendi yanılgıları hakkında farkındalık kazanmalarından geçer. Zihinlerde oluşan ‘hoşnutsuzluk’ bireyleri 
yanılgıya sebep olan kavram ve konular hakkında araştırma yapmaya teşvik eder. Öğrencilerin ulaştıkları 
yeni bilgiler anlaşılır, makul ve gelecekte benzer sorunları çözebilecek kadar verimli olmalıdır (Posner ve 
diğ., 1982). Bu süreç göz önüne alınınca kavram yanılgılarının belirlenmesi, giderilmesiyle sonlanacağı 
düşünülen sürecin ilk adımı olarak nitelendirilir. 

 Bu çalışma, Malatya ili bilim sanat merkezi öğrencileri, özel okulda öğrenim gören öğrenciler ve 
devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin genel fen kavramlarına yönelik ön bilgilerini ve kavram 
yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, bazı fen kavramları belirleme anketi ortalamalarının 
okul, cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından nasıl farklılaştığı araştırılmak istenmiştir.  

Yöntem 

Araştırmanın desenini nicel araştırma yaklaşımı oluşturmaktadır. Araştırma deneysel modeldedir. 
Veri toplama aracı olarak güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılmış olan “Bazı Fen Kavramlarını 
Belirleme Anketi” kullanılmıştır. 
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Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya ili bünyesindeki bilim sanat 
merkezinde, bir devlet okulunda ve bir özel okulda eğitim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır.  

Veri Toplama ve Veri Analizi 

Ayrıca fen dersine yönelik ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarındaki değişimlerin okul, cinsiyet ve 
sınıf bazında değişip değişmediği de araştırılmak istenmiştir. Okul ve sınıf düzeyleri bazındaki grupların 
ortalamaları için F testi yani Varyans Analizi (ANOVA, Analysis of Variance) uygulandı. 

 

 

Bulgular 

Öğrencilerin elektrik ve akım sorularından elde ettikleri toplam puan ortalamalarının okul 
türleri arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan ANOVA testine göre anlamlı farklılık BİLSAM 
öğrencileriyle devlet okuluna giden ve özel okul öğrencilerin arasında BİLSAM öğrencilerinin lehine 
olacak şekildedir (Tablo 1). Devlet okuluna ve özel okula giden öğrencilerin arasında ise devlet okuluna 
giden öğrencilerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Tablo 1. 
Öğrencilerin Elektrik ve Akım Puan Ortalamalarının Okul Türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası     .917 2  .459 
    
10.310 

.000* 

Gruplar içi 4.137 93    

Toplam 5.054 95    

     *p <.05 

 

Tablo 2.  
Öğrencilerin Elektrik ve Akım Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeyine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası    .186 2   .093     1.779 .175 

Gruplar içi 4.868 93    

Toplam 5.054 95    

    p >.05 

 Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin elektrik ve akım sorularından elde ettikleri puan ortalamaları 
ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Tablo 3. 

Öğrencilerin Hal Değişimi ve Basınç Puan Ortalamalarının Okul Türlerine İlişkin ANOVA Testi 

Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası    .338 2   .169     3.081 .051 

Gruplar içi 5.097 93    

Toplam 5.435 95    
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     *p>.05 

 

 Öğrencilerin hal değişimi ve basınç sorularından elde ettikleri puan ortalamalarının okul türlerine göre nasıl 

farklılaştığını belirlemek için yapılan ANOVA testi sonucuna göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 3). Ancak 

uygulanan post-hoc analizlerine göre BİLSAM öğrencileri ile devlet okuluna giden öğrenciler arasında BİLSAM öğrencilerinin 

lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Özel okula giden öğrenciler ile diğer grupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

 

 

 

 

Tablo 4.  
Öğrencilerin Hal Değişimi ve Basınç Puan Ortalamaları ile Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası    .068 2  .034     .592 .555 

Gruplar içi 5.367 93  .054   

Toplam 5.435 95    

      p >.05 

 Tablo 4’e göre öğrencilerin hal değişimi ve basınç sorularından elde ettikleri puan ortalamaları sınıf 
düzeylerine göre anlamlı farklılaşmamıştır. 

 

Tablo 5.  
Öğrencilerin Canlı Türleri Puan Ortalamalarının Okul Türlerine İlişkin ANOVA Testi Sonucu. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası    .052 2  .026     3.431  .037* 

Gruplar içi   .710 93  .08   

Toplam   .762 95    

      *p<.05 

Öğrencilerin canlılar ve türleri testlerinden aldıkları puan ortalamalarının okul 

düzeylerine göre nasıl farklılaştığını incelemek için uyguladığımız ANOVA testi 

sonucu anlamlı fark bulunmuştur(Tablo 5). Farkın kaynağını tespit etmek için 

yaptığımız Scheffe testi sonucu BİLSAM öğrencileriyle devlet okuluna giden 

öğrencilerin arasında BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. Özel okula giden öğrencilerin puan ortalamaları ile ne devlet ne de 

BİLSAM öğrencileri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

 

Tablo 6. 
 Öğrencilerin Canlı Türleri Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası    .081 2  .041     5.536  .005* 

Gruplar içi   .681 93  .007   

Toplam   .762 95    

       *p<.05  
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Öğrencilerin canlılar ve türleri puan ortalamalarının sınıf düzeylerine 

ilişkin nasıl farklılaştığını belirlemek için uyguladığımız ANOVA testi sonucuna 

göre sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 6). Farkın 

kaynağını bulmak için uyguladığımız Tamhane ve Games Howell testlerinin 

sonuçlarına 7. ve 6. sınıflar arasında 7. sınıfların lehine anlamlı fark bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

Tablo 7.  
Öğrencilerin Toplam Anket Puanlarının Cinsiyete İlişki tTesti Sonuçları. 

Okul türü     N Ortalama     T        P 

 Kadın    41 .7305   .566 .573 

 Erkek    51 .7176   

     

p >.05 

Öğrencilerin anket toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılaşmamıştır. 

Tablo 8. 
 Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Okul Türüne İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası      .222 2  .111     11.010  .000* 

Gruplar içi     .937 93  .010   

Toplam   1.159 95    

      *p <.05  

8. tabloya göre öğrencilerin anket toplam puan ortalamaları ile okul türleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek için ANOVA testi yapılmış ve anlamlı bir farklılığın 

olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek için uyguladığımız 

Scheffe testi sonucuna göre BİLSAM öğrencilerinin ortalamaları ile hem devlet 

hem de özel okul öğrencileri arasında BİLSAM öğrencilerinin lehine anlamlı fark 

bulunmuştur. 

Tablo 9.  
 Öğrencilerin Toplam Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları. 

 Karelerin toplamı df Ortalama kare F Sig. 

Gruplar arası        ,079 2  ,039     3,401  ,038* 

Gruplar içi     1,080 93  ,012   

Toplam     1,159 95    

      *p <.05 

Tablo 9’a göre öğrencilerin anket toplam puan ortalamaları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı 
bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağı Tamhane ve Games Howell testlerine göre 6. ve 8. sınıflar arasında 
8. sınıfların lehine olacak şekildedir. 



 

977 
 

Sonuçlar 

Fen Kavramlarını Belirleme Anketinin elektrik ve akım kısmında tespit edilen kavram yanılgıları şu 
şekildedir; 

 Öğrencilere tamamen şarj edilen ancak kablolarla herhangi bir yere bağlanmayan aküde 
elektrik akımının olup olmadığı soruldu. Akım, gerilimin etkisiyle elektronların belirli bir yönde 
hareket etmesidir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplardan yola çıkılarak şarj edilen 
cihazların yüklü parçacıkları içerdiğini belirtemedikleri bunu akım kavramıyla açıklamaya 
çalıştıkları anlaşılıyor. 
 

 Öğrencilere aşağıdaki şekilde B kolunda akımın olup olmayacağı ve yönü sorulmuştur. 

 

Öğrencilerin büyük oranda, akımın oluşması için devrenin tamamlanması gerektiğini bildikleri ancak 
akımın yönü konusunda kafa karışıklığı yaşadıkları tespit edilmiştir. Yanlış cevaplayan öğrencilerin oranı 
%70’dir.  Öğrenciler akımı pilin farklı kutuplarına bağlı kablolar üzerinde ilerleyerek lambada birleşen bir 
yük akışı olarak düşünmüş olabilir. 

Anketin hal değişimi ve basınç kısmında tespit edilen kavram yanılgıları; 

 Öğrencilere  ‘‘Bir tabağı yıkadıktan sonra ıslak bir şekilde tezgahın üzerine bırakıp üstündeki su 
tezgaha dökülmeden bir süre bekleyince tabağın kuruduğunu gözlemliyoruz. Sizce suya ne 
olmuştur ?’’ diye sorduk. Doğru yanıt çok küçük su tanecikleri halinde havaya karışır şeklinde 
olması gerekirken pek çok öğrencinin bu soruya su oksijen ve hidrojene dönüşerek havaya 
karışır cevabını vermişler. Buradan hareketle öğrencilerin buharlaşma olayını bildikleri ancak 
buharlaşan maddenin bileşenlerinin gaz halinde havaya karıştığını düşündükleri sonucuna 
ulaşılır. 

 Benzer şekilde öğrencilere teorik anlamda kaynama ve yoğuşma olaylarını doğru biliyor olsalar 
bile günlük hayatta karşılaştıkları olayları bilimsel bir temele dayandırmakta zorlandıkları 
anlaşılıyor.  
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik 
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Öz 

 Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlık düzeylerini ölçmektir. 
Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlıklarını farklı değişkenler açısından 
belirlemeyi amaçladığından bu araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde ortaöğretim 
okuyan 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.Konuyla ilgili 4 senaryo geliştirilmiştir. Geliştirilen 
senaryolar 60 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına gore ölçekler hazırlanmıştır. Araştırmada 
veriler biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği, araştırmacı tarafından geliştirilen biyoçeşitlilik başarı 
testi,biyoçeşitlilik davranış ölçeği,biyoçeşitlilik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Hazırlanan ölçek Ankara 
ilinde milli eğitime bağlı okullarda 245 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket veri programı 
kullanılmıştır. Uzman görüşüne başvurulmuştur. Bulgular tablolar halinde sunulup yorumlanmıştır. 
Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik davranış ve tutumlarının erkek öğrencilere 
göre yüksek çıktığı görülmüştür. Biyoçeşitlilik başarı testi bakımından cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çevreyle ilgili bir kulübe üye olmalarının biyoçeşitlilik 
okuryazarlığına etkisi olmadığı görülmüştür. Sınıf düzeyine göre öğrencilerin başarı ve tutumlarında 
anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Biyoçeşitlilik Okuryazarlığı, Ortaöğretim Öğrencileri 

 

Abstract 

  Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlık düzeylerini 
ölçmektir. Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlıklarını farklı değişkenler 
açısından belirlemeyi amaçladığından bu araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde 
ortaöğretim okuyan 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.Konuyla ilgili 4 senaryo geliştirilmiştir. 
Geliştirilen senaryolar 60 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına gore ölçekler hazırlanmıştır. 
Araştırmada veriler biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği, araştırmacı tarafından geliştirilen biyoçeşitlilik 
başarı testi,biyoçeşitlilik davranış ölçeği,biyoçeşitlilik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Hazırlanan ölçek 
Ankara ilinde milli eğitime bağlı okullarda 245 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket veri 
programı kullanılmıştır. Uzman görüşüne başvurulmuştur. Bulgular tablolar halinde sunulup 
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik davranış ve tutumlarının 
erkek öğrencilere göre yüksek çıktığı görülmüştür. Biyoçeşitlilik başarı testi bakımından cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çevreyle ilgili bir kulübe üye olmalarının 
biyoçeşitlilik okuryazarlığına etkisi olmadığı görülmüştür. Sınıf düzeyine göre öğrencilerin başarı ve 
tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Keywords: Biodiversity, Biodiversity Literacy, Secondary School Students 
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Giriş 

Biyolojik çeşitlilik, bir alandaki ekosistemlere ait organizmalar arasındaki çeşitlilik ve bunların yaşam 
şekilleri arasındaki farklılığın ölçüsüdür. Kısaca bir bölgedeki ekosistemlerin, türlerin, genlerin 
toplamındaki çeşitliliği ifade eder (Yurtsever, 2011). 

Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin 
ve bunları birbirine bağlayan olayların tamamını kapsar (Aydoğdu, Cansaran & Yıldırım, 2009). 

Bilinçsiz tüketim sonucu ülkenin biyoçeşitliliği tahrip olmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması için 
biyoçeşitlilik okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemlidir. Bu sayede bireyler, çevre sorunları karşısında 
bilinçli ve sorunlara duyarlı kişiler olmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması sırasında oluşan sorunların 
çözümünde kullanılabilecek en etkili yöntem bu sorunlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesidir. 
Toplumu bilinçlendirmenin en etkili yolu eğitimden geçmektedir. 

Türkiye, Dünya’daki sekiz büyük gen merkezinden biri olarak bilinir. Türkiye’de yaklaşık 3000 tanesi 
endemik olan 9000’den fazla bitki türü, tahminen 192 iç su balık türü, 18 amfibi türü, 83 sürüngen türü, 
en az 426 kuş türü ve 120 memeli hayvan türü bulunmaktadır. Bu sayılara omurgasızlar dâhil 
edilmemiştir. Hep birlikte Türkiye ekonomisinin temel çarkları olan tıp, eczacılık, tarım, ormancılık, 
hayvancılık, balıkçılık ve turizm, temel hammadde kaynağı olarak bu doğal kaynaklarımıza ve bu biyolojik 
çeşitliliğe bağımlıdır ( Işık, 2004 ).  

Araştırmanın Önemi 

Biyoçeşitlilikten birçok alanda yararlanılmaktadır. Ülkenin biyoçeşitlilik yönünden zengin olması hem 
kültürel, hem ekonomik yönden ülkeye katkı sağlamaktadır.  Dünyada gün geçtikçe habitatlardaki 
biyolojik çeşitliğinin sürekli kaybolduğunu gözlemlemekteyiz. Biyolojik çeşitliliğin yok olması, küresel 
ölçekte tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Ancak, insanın bilinçsiz bir bir şekilde çevreye verdiği zararlar, 
aniden ortaya çıkmadığı için görmezden gelinmeyecek bir seviyeye ulaşıncaya kadar beklenmektedir. Bu 
yüzden tehlikenin farkına varılamamaktadır (Köroğlu, 2011). 

Biyoçeşitlilik Eğitimi 

Biyoçeşitliliğin doğru algılanması, etkin koruma, sürdürülebilir işletme ile doğru seçilmiş geliştirme 
yöntemleri ve bilinçlenmenin sağlanması, sınırlı ve yenilenemez biyolojik kaynakların optimal kullanımı 
ve sürekliliği için gereklidir (Demirayak, 2002).  

İnsanların yaşantılarını sürdürdükleri çevreyi tanımaları ve korumaları gerekir. Bu amaç için nesilden 
nesile aktarılabilecek doğa bilincinin eğitimle kazandırılması gerekir (Kocataş, 2012). 

Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehditler 

Günümüz dünyasında canlı ve cansız varlıklar ile bunlar arasında var olan dengeli ilişkiler insanların 
olumsuz etkileri sonucu hızla bozulmaktadır. Halbuki yaşam, canlı ve ortamı arasındaki madde ve enerji 
alışverişi sürdürüldüğü sürece devam eder. Bu nedenle, başta insan olmak üzere tüm canlılar, 
yaşamlarını düzenli olarak sürdürebilecekleri uygun bir alana ihtiyaç duyarlar. İnsanlar kendi rahatları 
için doğal dengeyi bozabilecek çeşitli işlevlerde bulunmuşlardır. Bunun sonucu olarak da hava, su, toprak 
gibi en önemli yaşam mekanları, kıt varlıklar haline gelmişlerdir (Kocataş, 2012).  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de; hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, sürdürülemez üretim 
ve tüketim alışkanlıkları oranında doğal kaynak tahribatı çarpıcı boyutlara ulaşmıştır. Kaynakların 
kirlenmesi, çölleşme, iklim değişiklikleri, nesli tehlike altına giren türler, habitat tahribi; erozyon, sel, 
taşkın, çığ, heyelan gibi insan etmeni ile de hızlandırılan doğal afetlerle birleşerek insanın da bir parçası 
olduğu yaşamı yani biyoçeşitliliği süratle yok etmektedir (Demirayak, 2002). 
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Yöntem 

Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlıklarını farklı değişkenler açısından 
belirlemeyi amaçladığından bu araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde ortaöğretim 
okuyan 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için ilk olarak konu ile ilgili 
literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasından sonra araştırma için kullanılacak ölçme araçları 
belirlenmiştir. Ölçme araçları: biyoçeşitlilik başarı testi, biyoçeşitlilik davranış testi ve biyoçeşitlilik tutum 
testidir.2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde, ortaöğretim öğrencileriyle biyoçeşitlilik başarı, 
davranış, tutum ölçeğine ait güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması 
2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara ilinde eğitim gören ortaöğretim öğrencileriyle iki 
aşama olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği ön uygulama 
olarak uygulanmıştır. İkinci aşamada geçerlik ve güvenilirliği hesaplanan biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği 
son uygulama olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket veri programı kullanılmıştır. Bulgular 
tablolar halinde sunulup yorumlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Konuyla ilgili 4 senaryo geliştirilmiştir. Geliştirilen senaryolar 60 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama 
sonuçları değerlendirilerek biyolojik çeşitlilik başarı ölçeği, biyolojik çeşitlilik davranış ölçeği ve biyolojik 
çeşitlilik tutum ölçekleri hazırlanmıştır. Biyoçeşitlilik okuryazarlık ölçeği başarı, davranış ve tutum 
testlerinden oluşmaktadır. Başarı testi 26 madde, davranış testi 21 madde, tutum testi 26 madde olmak 
üzere toplam 73 madde bulunmaktadır. Hazırlanan ölçek Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi’nde 160 
öğrenciye uygulanmıştır. Oluşturulan ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılıp uzman görüşüne 
başvurulmuştur. Başarı testi 21 madde, davranış testi 16 madde ve tutum testi 16 madde olmak üzere 
toplam madde sayısı 53’e düşürülmüştür. Hazırlanan ölçek Ankara ilinde milli eğitime bağlı okullarda 245 
kişiye uygulanmıştır. Biyoçeşitlilik davranış ölçeği; gönüllülük, olumsuz davranışlar ve biyoçeşitlilik bilinci 
olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. Biyoçeşitlilik tutum ölçeği ise olumlu tutum ve olumsuz tutum 
olmak üzere 2 faktörden oluşmaktadır.  

Tablo 1.  
Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Dağılımı. 

Uygulama                    Madde sayısı                              Öğrenci sayısı 

Ön uygulama                         73                                             160 

Asıl uygulama                        53                                             245 
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Bulgular 

Tablo 2. 
Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları . 

 Cinsiyet  N  X  SS  SD  t  p  

        

Başarı  Kız 

Erkek  

146 

99  

14,65 

13,98  

4,24 

4,47 

243  1,169  0,243  

Davranış  Kız  

Erkek  

146 

99  

55,08 

52,51 

9,18 

8,35 

243  2,231 0,027*  

Tutum  Kız 

Erkek  

146 

99  

67,97 

63,74  

10,50 

11,90 

243  2,931  0,00**  

 

*p<.05 

**p<0.01  

Ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyete göre t-testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik 
davranış ve tutumlarının erkek öğrencilere göre yüksek çıktığı görülmüştür.Biyoçeşitlilik başarı testi 
bakımından cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çevreyle İlgili Kulübe Üye Olma Durumuna Göre Bağımsız Örneklemler T-Testi Sonuçlarına bakıldığında 
öğrencilerin çevreyle ilgili bir kulübe üye olup olmamalarının biyoçeşitlilik okuryazarlıklarına etkisi 
olmadığı görülmüştür. 

Tablo 3. 
 Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitliliğe Yönelik Başarı,Davranış Ve Tutumları Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren  Pearson Korelasyon Sonuçları. 

 BAŞARI  DAVRANIŞ  TUTUM  

    

BAŞARI  Pearson Korelasyon(R) 

P 

N  

1 

245  

,132* 

0,139 

245  

,470** 

,000 

245  

DAVRANIŞ Pearson Korelasyon 

P 

N  

,132* 

,039 

245 

1 

245  

,303** 

,000 

245  

TUTUM  Pearson Korelasyon 

P 

N  

,470** 

,000 

245  

,303* 

,000 

245  

1 

245  

 

R*<0,30 

**0,30<R<0,60  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitliliğe Yönelik Başarı,Davranış Ve Tutumları Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren  Pearson Korelasyon Sonuçlarına bakıldığında ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitliliğe yönelik 
başarı ve tutumları ile davranış ve tutumları arasında orta derecede bir ilişki görülürken başarı ve 
davranış arasında az derecede bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Sınıf Düzeyine Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (ANOVA) Sonuçlarına bakıldığında sınıf düzeyine göre 
başarı testinde 9. ve 12. sınıflar arasında anlamlı bir farklılık vardır.Sınıf düzeyine göre davranış 
bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sınıf düzeyine göre öğrenci tutumlarında 9. ve 10. sınıflar 
ile 9. ve 12. sınıflar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitlilik okuryazarlık düzeyleri araştırılmıştır. Problem 
cümlesine göre dört alt problem oluşturulmuş ve bu alt problemler test edilmiştir. 

Araştırmanın birinci alt problemine ait verilerin analizi ile ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyet bakımından 
anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakıldığında kız öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik davranış ve 
tutumlarının erkek öğrencilere göre yüksek çıktığı görülmüştür.Kız öğrencilerin davranış ve tutumları 
erkek öğrencilere göre daha iyi düzeydedir. Biyoçeşitlilik başarı testi bakımından cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Başarı testi bakımından cinsiyetin fark etmediği görülmüştür. 

Araştırmanın ikinci alt problemine bakıldığında öğrencilerin çevreyle ilgili bir kulübe üye olup 
olmamalarının biyoçeşitlilik okuryazarlıklarına etkisi olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin çevre 
kulüplerine katılma oranı az oldukça azdır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine bakıldığında ortaöğretim öğrencilerinin biyoçeşitliliğe yönelik başarı 
ve tutumları ile davranış ve tutumları arasında orta derecede bir ilişki görülürken başarı ve davranış 
arasında az derecede bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştımanıın dördüncü alt problemine bakıldığında Sınıf düzeyine göre başarı testinde 9. ve 12. sınıflar 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin biyoçeşitlilik başarılarında olumlu bir 
etki görülmüştür. Sınıf düzeyine göre davranış bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sınıf 
düzeyine göre öğrenci tutumlarında 9. ve 10. sınıflar ile 9. ve 12. sınıflar arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik tutumlarında olumlu 
düzeyde artış olduğu görülmüştür. 

Literatüre bakıldığında bu sonuçlara benzer sonuçlar çıkmıştır.Özbaş (2016) ,biyolojik çeşitlilik bilgisinde 
cinsiyet anlamlı bir etki etmezken; sınıf seviyesi anlamlı bir etki etmektedir. Öğrencilerin biyolojik 
çeşitliliği koruma eğilimi, kullanma eğiliminden daha fazladır. Ancak biyolojik çeşitliliği koruma ve 
kullanma eğilimleri, cinsiyet ve sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
göstermemektedir. 

Ateş (2010), “İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi, Değer ve Davranış 
Düzeyleri” isimli çalışmasının sonuçlarına göre, öğrencilerin biyolojik çeşitlilik bilgi düzeylerinin orta 
düzeyin altında olduğu, davranış ve değer düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlemiştir. 
Öğrencilerin biyolojik çeşitlilik davranış düzeylerinin; cinsiyetlerine ve aile gelir düzeylerine göre 
farklılaştığını tespit etmiştir. 

Araştırma Ankara ilinde okuyan 245 ortaöğretim öğrencisi ile sınırlıdır. Benzer çalışmalar ilköğretim, 
ortaöğretim ve yükseköğretimde yapılarak sonuçların karşılaştırılması faydalı olabilir. Erkek öğrencilerin 
biyoçeşitlilik okuryazarlıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Çevre kulüplerine üye olan 
öğrenci sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Öğrenciler bu konuda teşvik edilerek biyolojik 
çeşitlilik ve çevre farkındalıkları artırılabilir. Öğrencilerin bilgi ve davranış düzeyleri arasındaki ilişki azdır. 
Öğrencilerin bilgilerini hayata geçirebilmeleri için bu konuda bilinçlerini artıracak etkinliklere derslerde 
yer verilebilir.  
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10.Sınıf Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan “Ekosistem 

Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları” Ünitesinde Yer 

Alan Görseller Hakkında Öğretmen Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi 

Tuğba SOLAK173,  Osman ÇİMEN174 

 

 

 

Öz 

 Öğrencilerin öğrenmesinde temel kaynak olarak görülen ders kitaplarının birçok açıdan eksik 
olduğu ve öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya 
konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, 10. Sınıf biyoloji ders kitabında yer alan “Ekosistem Ekolojisi ve 
Güncel Çevre Sorunları “ ünitesinde kullanılan görsellere ilişkin öğretmen görüşlerinin tespit edilmesidir. 
Bu çalışmada, 2018-2019 10.sınıf biyoloji ders kitabı görsel unsurlar bakımından incelendi ve 
öğretmenlerin seçilen görsellerle ilgili görüşleri tespit edildi. Bu araştırmada, öğretmenlerin görseller 
hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçladığından  betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında çalışmakta olan 20 öğretmen ile 
yapıldı. Öğretmenlere ders kitaplarındaki görsellerin neden önemli olduğu ve ders kitaplarındaki 
görsellerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini içeren bir anket uygulandı. Anketten elde edilen 
sonuçlar, uzman görüşleri ve ilgili literatür doğrultusunda biyoloji ders kitabı görsel değerlendirme ölçeği 
hazırlandı. 10.sınıf biyoloji ders kitabında yer alan Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 
ünitesinden 10 görsel seçildi. Seçilen görseller hazırlanan ölçek doğrultusunda öğretmenler tarafından 
değerlendirildi. Elde edilen veriler betimsel olarak çözümlenip frekans olarak ifade edilmiştir. Sonuç 
olarak, söz konusu görseller öğretmenler tarafından değerlendirildiğinde görsellerin genel olarak yeterli 
olduğu fakat bir takım eksikliklerin bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı,görsel tasarım, öğretmen görüşleri.  

 

Abstract 

 It has been demonstrated by various researchers that the textbooks, which are seen as the 
main source of students' learning, are incomplete in many respects and cause misconceptions in 
students. The aim of this study is to determine the views of teachers about the images used in the 
“Ecosystem Ecology and Current Environmental Problems “unit in the 10th grade biology textbook. In 
this study, 2018-2019 10th grade biology textbook was examined in terms of visual elements and 
teachers' opinions about the selected images were determined. In this research, relational scanning 
method was used in descriptive scanning model because it aimed to determine teachers' views on 
visuals. The study was conducted with 20 teachers working in public schools of the Ministry of Education. 
A questionnaire was applied to the teachers about why the visuals in the textbooks are important and 
what features the visuals in the textbooks should have. Biology textbook visual assessment scale was 
prepared in accordance with the results of the survey, expert opinions and related literature. 10 images 
were selected from the Ecosystem Ecology and Current Environmental Problems unit in the 10th grade 
biology textbook. The selected visuals were evaluated by the teachers according to the prepared scale. 
The data obtained were analyzed descriptively and expressed as frequency. As a result, when these 
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visuals were evaluated by teachers, it was found that visuals were generally sufficient but there were 
some deficiencies. 

Keywords: textbook, visual design, teacher opinions.  

 

Giriş 

Ders kitapları, eğitim sisteminin önemli unsurlarındandır. Ders kitapları, öğretim programlarındaki 
derslerin içeriğiyle ilgili bilgileri öğrencilere sunan; pekiştirme, sınava hazırlama, öğrenme hızına uygun 
çalışma olanağı sağlayan bir ders materyali olarak tanımlanmaktadır(Toprak, 1993). Ders kitapları, 
öğretim sırasında öğrencilerin neleri öğreneceği ve öğretmenlerin neleri öğreteceğini önemli ölçüde 
belirleyen bir kaynaktır. Aynı zamanda sınıf içi öğrenme-öğretme etkinliklerine yönelik kararlar üzerinde 
de önemli bir yere sahiptir. Bu noktadan hereketle ders kitaplarının, eğitim amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere öğrencilerin öğrenme yaşantılarına yön veren ve en çok kullanılan öğretim olduğunu söylemek 
mümkündür. Öğretim araçları içinde en çok ders kitaplarının kullanılıyor olması öğretimdeki rolünü de 
artırmaktadır (Kılıç ve Seven, 2002). 

Ders kitabının eğitim sistemimizde en önde gelen eğitim aracı olarak kullanılmasının hem avantajları 
hem de dezavantajları vardır. Ders kitabı dikkatli bir şekilde seçilip öğretmen ve öğrenci tarafından etkili 
bir şekilde kullanıldığı zaman kuşkusuz yararlıdır, ama sınıfta bütün etkinliklerin merkezinde kulanılıp, 
öğretmeni ikinci plana itmesi durumunda bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir(Kılıç,2005).  

Biyoloji; bir deney, gözlem ve araştırma dersi olarak öğrencilere çevrelerinde ve dünyada meydana gelen 
çeşitli gelişmeleri algılamalarını sağlayan hedef ve davranışları kazandırmayı amaçlar. Biyoloji 
öğretiminde diğer birçok derste olduğu gibi ders kitapları önemli bir yer tutar. Bu açıdan biyoloji dersinin 
programda belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi, öğrencilerin dersle ilgili problemlerinin azaltılabilmesi, 
öğrencilerin derse karşı ilgilerinin arttırılabilmesi için özellikle ders kitaplarının öğrenciler açısından ilgi 
çekici, kolay anlaşılır bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. (Doğan 2009). Biyoloji öğretimi, oluşturulan 
yeni yapılanma programları ile öğrenci merkezli ve öğrenciye buldurma amaçlı olarak düzenlenmiştir. 
Özellikle biyoloji gibi güçlü görsel materyale ihtiyaç duyulan alanlara ait derslerde, yetersiz araç – gereç 
bulunuşu, sınırlı laboratuar imkanları ve kalabalık sınıflar düşünüldüğünde, ders kitapları eğitim ve 
öğretimin vazgeçilmez kaynaklarıdır (Kete ve Ensari 2006). Özellikle biyoloji ders saatleri az olduğu için 
kitabın önemi daha da artmaktadır. Çocuğun gelişmesi, eğitim ve karakterinin şekillenmesinde temel bir 
eğitim aracı olan kitaplar, onun kendini tanıması, biyolojik çevre ile ilişkisini yeterince kurabilmesi 
konusunda biyoloji kitaplarının önemi ortaya çıkmaktadır (Kete ve Acar 2007). 

Biyoloji ders kitapları öğrenciyi araştırmaya sevk edecek şekilde görsel materyallerle donatılmış olmalı 
ve öğrencileri gerekli şekilde araştırmaya yöneltecek etkinlikleri ihtiva etmelidir(Baran,2006). Ders 
kitaplarında konu ile ilgili resim, şekil, grafik ve çizelgelere yer verilmesi gerekir. Bütün bu grafiksel 
unsurlar, ders kitaplarının önemli bir parçasını oluştururlar. Gerek resim gerekse çizelge, grafik vb. 
unsurların öğrenmede bilgiyi aydınlatıcı, genişletici ve konuları daha canlı hale getirdikleri 
unutulmamalıdır. Amacına uygun, nitelikli resim, grafik, şekil ve çizelgelerin (kısacası tüm grafiksel 
unsurların) çalışırken öğrenci tarafından konunun tam olarak anlaşılabilmesine, metnin açıklamasına ve 
yorumlanmasına yardımcı olur ve metnin görsel bir boyutunu oluştururlar. Öğrenmede grafiksel unsurlar 
olmadan yalnızca yazılı metnin yeterli olmadığı bilinmektedir. Bütün bu unsurların, istenilen düzeyde, 
estetik ve sanatsal açıdan yeterli, aynı zamanda da öğrencilerin psikolojik yapısı ve görsel algılama 
özellikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gerekir (Dündar,1995). 

Hangi kitapların ders kitabı olarak seçilebileceğinin saptanması, eldeki ders kitaplarının eksiklik veya 
yanlışlarının düzeltilmesi, ders kitaplarının kendisinden beklenilenlerin ne kadarını karşılayabildiğinin 
ortaya çıkarılması, bu kitapların gerçeğe en yakın değerlendirmelerinin yapılmasına bağlıdır (Sümer ve 
Soran 1991). Bu değerlendirmelerin yapılmasında ders kitaplarını en çok kullanan kişiler olan öğretmen 
ve öğrenci görüşlerine başvurulması biyoloji ders kitaplarını daha etkili ve verimli kılacak, ayrıca biyoloji 

derslerindeki eğitim öğretim kalitesini arttırarak öğrenci başarısını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu 

noktadan hareketle çalışmada biyoloji ders kitabında yer alan bazı görsellerin öğretmen görüşlerine göre 
değerlendirilerek bazı eksiklikler tespit edilmiştir. 
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Yöntem 

Bu araştırmada, öğretmenlerin görseller hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçladığından  
betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama 
(survey) araştırması denir. Tarama araştırmasının önemli bir avantajı, oldukça çok bireyden oluşan 
örneklemden elde edilen birçok bilgiyi bize sunmadır( Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 
2017 ).  

 
Katılımcılar  

Araştırmanın evrenini 2018-2019 yılında devlet okullarında çalışmakta olan 20 biyoloji öğretmeni 
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin on dördü kadın altısı erkektir. Katılımcıların dokuzu 
fen fakültesi, on biri ise eğitim fakültesi mezunudur. Ders kitaplarında yer alan görselleri derslerinde her 
zaman kullanan üç, genellikle kullanan beş, nadiren kullanan dokuz, hiçbir zaman kullanmayan üç 
öğretmen bulunmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formu ve biyoloji ders kitabı görsel değerlendirme ölçeği 
geliştirilmiştir. 

Kişisel bilgi formunda öğretmenlerin cinsiyet, yaş, mezun olunan fakülte, çalışmakta olduğu kurum, aktif 
çalışma süresi, hizmet içi eğitimlere katılma durumu, ders kitabında yer alan görselleri derslerde 
kullanma sıklıkları yer almaktadır. 

Biyoloji ders kitabı görsel değerlendirme ölçeği hazırlanırken ilk olarak madde havuzunu oluşturmak için 
on öğretmene açık uçlu iki sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Öğretmenlerden alınan cevaplar ve 
literatürdeki çalışmalar ışığında on dokuz maddeden oluşan biyoloji ders kitabı görsel değerlendirme 
ölçeği hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek uzman görüşüne başvurularak düzenlenmiştir. Uzmanlarla birlikte 
ders kitabında yer alan on görsel seçilmiştir. Hazırlanan ölçek derecelendirme ölçeği olup ölçek 
seçenekleri “1”, “2”, “3”, “4” ve “5” şeklinde verilmiştir. Ölçeğin devamına açıklamalar kısmı eklenerek 
öğretmenlerin görsele ait belirtmek istedikleri farklı görüşleri varsa yazmaları istenmiştir. Veriler 
betimsel olarak çözümlenip frekans olarak ifade edilmiştir. Her bir katılımcıya ait uygulamaya kodlar 
verilerek öğretmen görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Su döngüsünü temsil eden görsele ait öğretmen görüşlerine ait frekans değerleri incelendiğinde on bir 
öğretmenin görseli ilgi çekici ve merak uyandırıcı bulmadığı dikkat çekmektedir. Ölçekte yer alan 
maddelere öğretmenlerin verdikleri derecelere genel olarak bakıldığında öğretmenlerin bu görseli 
yetersiz bulduklarını söyleyebiliriz. Katılımcı A3: “Açıklama olmaksızın verilen mesaj net olarak 
algılanmamaktadır. Daha anlaşılır ve net olması için açıklamaya ihtiyaç duyulmadan görselin ilgili anlamı 
çağrıştırması gerekir. Bu nedenle kullanılan görsel tek başına yeterli değildir.” şeklinde görüş belirtmiştir. 
Katılımcı A7: “ Hazırlık bölümü öğrencileri zihinsel olarak derse hazırlayan ve öğrencilere öğrenecekleri 
konu hakkında ipuçları sunan önemli bir bölümdür. Bu bölümde kullanılan görsellerin ilgi çekici olması 
öğrencide merak uyandırması öğrencinin güdülenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle daha etkili ve 
anlaşılır görseller kullanılmalıdır.” diye açıklamada bulunmuştur. Katılımcı B2: “2018- 2019 ders yılında 
hazırlanan biyoloji kitapları gayet iyi ancak bu görsel yeterli değil.” şeklinde ifade etmiştir. Katılımcı A8: 
“Döngünün neyi belirttiği açık değil. Okların üzerindeki görsellerin ise anlaşılması zor. Görselin altında 
yer alan soruda su döngüsü yazmasa yalnızca görsele bakarak su döngüsü olduğu anlaşılmıyor. Ders 
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kitaplarına resim koymak için resim konulmamalı, kullanılan görseller amacına hizmet etmeli.” Şeklinde 
görüş belirtmiştir. 

Otçul hayvanlar görselini öğretmenler genel anlamda yeterli düzeyde bulmuşlardır. Katılımcı A6: “Otçul 
hayvanların olduğu görsel,birlikte kullanılan hayvan grubu için çağrışım yapmaktadır. Ancak otçul 
hayvanların farklı ot türleri arasında beslenme sağladığı atlanmıştır.Bu nedenle kullanılan görsel 
öğrencilerde yanlış öğrenmelere sebep olabilir” Demiştir. Katılımcı B1: “Görselde saman yerine yeşil ot 
kullanılması daha uygun olabilirdi.”şeklinde öneride bulunmuştur. Katılımcı A3: “ Canlıların doğal 
ortamlarında bulunduğu bir görsel daha etkili olabilirdi.” Şeklinde görüş belirtmiştir. 

Ekosistemlerde besin ağları görseline ait veriler incelendiğinde öğretmenlerin çoğu görsel üzerinde 
karmaşık gösterimler bulunduğu ve görsel üzerindeki işaretlemelerin doğru şekilde ifade edilmediği 
görüşünde oldukları dikkat çekmektedir. Katılımcı A5 : “okların yönü canlılar arası besin zincirini net bir 
şekilde ifade etmediğinden yeterli bir görsel olmadığı kanaatindeyim.” Şeklinde görüş belirtmiştir. 
Katılımcı B4: “Besin ağları gayet iyi gösterilmiş.Ancak biraz daha sade olabilirdi.Oklar şemayı çok 
karmaşık gösteriyor.Daha az canlıyla daha anlaşılır bir görüntü oluşturulabilirdi.” Şeklinde öneride 
bulunmuştur. Katılımcı A1: “Gereğinden fazla örnek kullanılması karmaşaya yol açmış. Görseller 
konunun özetlenmesini sağlamalı ve öğrenmeyi kolaylaştıracak nitelikte olmalıdır. Bu görsel kim kimi 
yemiş diye okları takip etmeye çabalayan öğrencinin vaktini alırken aklını karıştırabilir.” Demiştir. 

Tablo 1. 
Ekosistemlerde Besin Ağları Görseline Ait Frekans Değerleri. 
 

 1 2 3 4 5 

1.Kullanılan görsel (şekil, şema, tablo, resim, fotoğraf, grafik, harita vb.) öğretim 
için faydalıdır. 

0 4 5 6 5 
2.Dersin kazanımlarına uygundur. 0 3 5 5 7 
3.Konuya uygundur. 0 2 7 6 5 
4.Günceldir. 0 5 6 4 5 
5.Açık ve net bir biçimde anlaşılmaktadır. 12 5 2 1 0 
6.Öğrencilerin pedagojik (eğitbilim) seviyesine uygundur. 3 6 4 6 1 
7.İlgi çekici ve merak uyandırıcıdır. 4 4 7 5 0 
8.Gerçeği yansıtmaktadır. 0 3 8 1 8 
9.Bilimsel bakımdan doğrudur. 0 3 7 2 8 
10.Kavram yanılgılarına neden olmayacak niteliktedir. 2 2 8 4 0 
11.Görsel üzerindeki kısımların/yapıların/parçaların işaretlenmesi ve adları doğru 
şekilde ifade edilmiştir. 

9 5 4 2 0 
12.Görselin altında açıklaması verilmiştir. 3 5 3 6 3 
13.Görselin altında verilen açıklama yeterlidir. 5 3 4 4 4 
14.Görsele ait yazıların boyutu okumada kolaylık için uygundur. 3 3 5 6 3 
15.Görsel üzerinde karmaşık gösterimler bulunmaktadır. 0 3 3 4 10 
16.Öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak niteliktedir. 7 6 5 0 2 
17.Tasarım ögeleri (boyut, renk, vb) doğru seçilmiştir. 2 4 8 3 3 
18.Tasarım ilkeleri (vurgu, hizalama, uygunluk, yakınlık vb.) doğru seçilmiştir. 3 1 8 4 4 
19.Görsel içeriğini oluşturan parçalar/yapılar/elemanlar boyutları açısından 
uygundur. 

3 3 6 5 3 
 

Enerji piramidi görseline ait veriler incelendiğinde öğretmenlerin  görüşlerinin olumlu olduğu 
görülmektedir. Katılımcı A9: “Piramit üzerinde özellikle birincil ve ikincil tüketicilerin ne olduğunu 
anlamak için çok daha dikkatli bakmak gerekiyor.Daha açık ve net bir piramit verilebilirdi.” Şeklinde 
açıklamada bulunmuştur. Katılımcı A3: “Görsel, dersin kazanımlarına uygun ve öğretim için faydalı 
olmakla birlikte her bir basamaktaki canlıların tek bir örnekle temsil edilmesi öğrencilerin zihninde 
sadece o örnekle sınırlanmasına yol açabilir.Birincil tüketicilerin yalnızca çekirgelerden ibaret olduğunu 
düşünmesi ya da birincil tüketicilere çekirgeler dışında başka bir örnek verememesi gibi.”şeklinde görüş 
belirtmiştir. Katılımcı B7: “Enerji piramidi görseli öğrencilerin seviyesine uygun aynı zamanda günlük 
hayatla ilişkilendirebilecekleri akılda kalıcılığı yüksek olan başarılı bir görsel.”şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. 

Biyolojik birikim görseline ait veriler incelendiğinde öğretmen görüşlerinin olumlu yönde olduğu 
görülmektedir. Katılımcı A3: “Görselde daha bilindik canlıların kullanılması akılda kalıcılığı artırması 
bakımından daha iyi olabilirdi.”şeklinde açıklamada bulunmuştur. 
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Azot döngüsü görseline ait veriler incelendiğinde görselin açık ve net bir şekilde 
anlaşılmadığını,öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı,görselde karmaşık gösterimlerin bulunduğunu, 
ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmadığını belirten maddelerin öğretmenlerin çoğu tarafından 1 ile 
derecelendirildiği görülmektedir. 

Karbon döngüsüne veriler incelendiğinde ölçekte yer alan maddeleri öğretmenlerin çoğunluğunun 3 ile 
derecelendirildiği görülmektedir.Öğretmenlerin çoğunun öğrencilerin pedagojik seviyesine uygundur ve 
bilimsel bakımdan doğrudur maddelerini 1 ile derecelendirdikleri dikkat çekmektedir. Katılımcı B2: 
“10.sınıfa giden öğrencilerin seviyelerinin oldukça altında olan bu görseli konuyu açıklamada yetersiz 
olması sebebiyle ilköğretim kademesinde bile kullanılmasını doğru bulmuyorum.” Şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. Katılımcı B10: “Görsel öğrencide merak uyandırmadığı gibi konuyu yeterince ifade 
edememektedir. Atmosfer ile hidrosfer arasında gerçekleşen döngüye görselde yer dahi verilmemiştir. 
Sanki karbon döngüsü yalnızca kara ile atmosfer arasında gerçekleşiyor gibi görünmektedir.”şeklinde 
görüş belirtmiştir. 

Ses kirliliğine ait veriler incelendiğinde öğretmenlerin ölçekteki maddeleri çoğunlukla 1 ile 
derecelendirdikleri görülmektedir. Katılımcı B1: “Görsele ses çıkaran araç gereçler konularak bu kirlilik 
daha açık şekilde açıklanabilir.” Şeklinde görüş belirtmiştir. Katılımcı B3: “Ses yüksekliğini artıran unsurlar 
(beton karma makinası,korna,megafon vb.) dağınık olarak verilebilir.” Şeklinde görüş belirtmiştir. 
Katılımcı A4: “Kulağını kapatmış bir bireyin verilmesi tek başına görselde ses kirliliğini yansıtamaz.Birden 
fazla ses faktörünün verilmesi gerekir.” Şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Tablo 2. 
Ses Kirliliği Görseline Ait Frekans Değerleri. 

 1 2 3 4 5 
1.Kullanılan görsel (şekil, şema, tablo, resim, fotoğraf, grafik, harita vb.) 
öğretim için faydalıdır. 

6 2 4 5 3 
2.Dersin kazanımlarına uygundur. 6 3 3 5 3 
3.Konuya uygundur. 6 0 6 4 4 
4.Günceldir. 7 0 3 5 5 
5.Açık ve net bir biçimde anlaşılmaktadır. 8 0 3 4 5 
6.Öğrencilerin pedagojik (eğitbilim) seviyesine uygundur. 5 2 4 4 5 
7.İlgi çekici ve merak uyandırıcıdır. 8 4 2 4 2 
8.Gerçeği yansıtmaktadır. 7 0 2 6 5 
9.Bilimsel bakımdan doğrudur. 7 0 3 4 6 
10.Kavram yanılgılarına neden olmayacak niteliktedir. 6 3 3 3 5 
11.Görsel üzerindeki kısımların/yapıların/parçaların işaretlenmesi ve adları 
doğru şekilde ifade edilmiştir. 

6 3 5 3 3 
12.Görselin altında açıklaması verilmiştir. 6 2 3 3 6 
13.Görselin altında verilen açıklama yeterlidir. 8 2 4 0 6 
14.Görsele ait yazıların boyutu okumada kolaylık için uygundur. 6 3 3 3 5 
15.Görsel üzerinde karmaşık gösterimler bulunmaktadır. 9 2 3 2 4 
16.Öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak niteliktedir. 6 0 7 2 5 
17.Tasarım ögeleri (boyut, renk, vb) doğru seçilmiştir. 5 3 4 3 5 
18.Tasarım ilkeleri (vurgu, hizalama, uygunluk, yakınlık vb.) doğru seçilmiştir. 5 3 5 2 5 
19.Görsel içeriğini oluşturan parçalar/yapılar/elemanlar boyutları açısından 
uygundur. 

5 2 5 3 5 
 
Asit yağmurlarının olumsuz etkileri görseline ait veriler incelendiğinde öğretmenlerin ölçekte yer alan 
maddeleri çoğunlukla 5 ile derecelendirdikleri görülmüştür. Bu noktadan hareketle, öğretmenlerin 
çoğunun bu görsele ilişkin görüşleri olumludur diyebiliriz. Katılımcı A10: “Asit yağmurunun neden olduğu 
olumsuz etkileri açık ve net bir şekilde göstermek için geniş bir perspektifte olan görsel yerine daha detay 
içerikli bir görsel kullanılması gerekir. Bu görselde ağaçlar herhangi bir doğa olayı yüzünden zarar görmüş 
ya da insan eliyle kuruyup kesilmişte olabilir.Olayın asit yağmurundan kaynaklandığı yeterince açık bir 
şekilde görünmemektedir.” Şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Dünyada kırmızı listeye giren bazı canlılar görseline ait veriler incelendiğinde öğretmen görselin genel 
anlamda yeterli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcı A3: “Tüm örnekler güncel olmamakla birlikte 
öğrenciler için akılda kalıcı ve dikkat çekici değildir.Kendi ülkemizden ve dünyadan daha güncel nesli 
tükenmekte olan hayvan türlerinin örnek olarak verilmesi gerekmektedir.”şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Biyoloji derslerinin okullarda en iyi şekilde öğretilebilmesi derslerde kullanılan araç-gereçlerin dersin 
amaçlarına uygun şekilde hazırlanması ve doğru şekilde kullanılmasına bağlıdır. Biyoloji ders kitapları 
gelişen teknolojilere rağmen öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkin şekilde kullanılmaya devam 
etmektedir. Görsel unsurlar biyoloji ders kitaplarının olmazsa olmaz parçalarıdır. Görsel unsurların metni 
açıklayıcı, tamamlayıcı, soyut kavramları somutlaştırıcı,olgular kavramlar arasındaki ilişkileri gösterici 
aynı zamanda tüm öğrencilerin zihninde ortak bir görüntü canlandırması gibi önemli işlevleri vardır.Buna 
rağmen araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu derslerini yürütürken ders kitabında yer alan 
görsellerden nadiren kullanmaktadır. Literatüre bakıldığında Işık (2008) yaptığı çalışmada ders kitabı 
kullanımında öncelik sırasında görsel unsurlardan yararlanılmasının son sıralarda olduğunu tespit 
etmiştir. Bu sonuçlar öğretmenlerin ders kitaplarının beklentilerini karşılamadıklarını düşünmelerinden 
kaynaklanabilir. 

Yapılan araştırmada, söz konusu ders kitabı belirtilen ölçütlere göre öğretmenler tarafından 
incelendiğinde genel olarak yeterli olduğu fakat bir takım eksikliklerin bulunduğu ortaya çıkmıştır.      
Öğretmen görüşleri incelendiğinde ders kitaplarında yer alan görsellerin dersin kazanımlarına hizmet 
etmesi bakımından yetersiz olduğu görülmektedir. 

 Öğretmen görüşleri değerlendirildiğinde bazı görsellerde ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmama, 
öğrencilerde yanılgılara sebep olma, karmaşık, amacına uygun olmama, öğrenci seviyesine uygun 
olmama, güncel örneklerden uzak olma  gibi eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tür eksikliklerin, öğrencileri hatalı kavramlara iteceği açıktır.  Kearsey ve Sheila (1999)’nın yapmış 
olduğu bir çalışmaya göre görsel öğelerin uygun kullanılmamaları durumunda çok sayıda ısrarcı 
yanılgılara sebep olabileceği açıklanmıştır. 

Literatüre bakıldığında ders kitaplarının görsel açıdan yetersiz olduğu benzer sonuçlara  rastlanmıştır. 
(Özay ve Hasenekoğlu,2007 ; Yapıcı, 2008; Üstün, 2011). 

Ders kitabında yer alacak görsellerin seçimi büyük özveri gerektirmektedir. Günümüz şartlarında ders 
kitabında kullanılabilecek uygun resimlere çok değişik kaynaklardan kolay bir şekilde ulaşılması 
mümkündür. Bu sebeple kitaplardaki görsel unsurların daha nitelikli olmasını beklemek doğaldır. Biyoloji 
ders kitaplarında yer alan görsellerin nitelikli olması biyoloji öğretimindeki verimi artırmaya katkı 
sağlayacaktır.  

MEB tarafından hazırlanan ders kitaplarının diğer ders kitaplarına örnek olması ve bu sebeple, 
hazırlanması sırasında daha özenli bir çalışma gerekmektedir. Genel olarak, ders hedeflerine ulaşılması 
açısından yeterli olarak görülen ders kitabının, görsel unsurlar yönünden eksikliklerin de giderilmesiyle 
daha verimli olacaktır. 

Araştırma sadece MEB’na bağlı Ankara ilinde çalışmakta olan 20 öğretmenle ve seçilen görsellerle 
sınırlıdır. Çalışma çok sayıda öğretmene uygulanarak daha verimli sonuçlar elde edilebilir. 

Biyoloji öğretmenleri, görev aldıkları eğitim-öğretim yılında kullanılacak ders kitaplarındaki görselleri 
incelemeli, aksaklık gördükleri bölümleri yeni görsellerle desteklemelidir. 

Öğretmenler kitapta yer alan görsel unsurları açıklamada öğrencilere daha fazla zaman ayırmalıdır. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Fetemm’e Yönelik 

Becerilerinin, Fetemm Tutum ve Algısı ile İlişkisinin 

Araştırılması 

Gülşah ÖNER175, Yasemin Özdem Yılmaz176 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik becerilerinin, FeTeMM 

tutum ve algıları ile ilişkisinin cinsiyete ve sınıfa göre nasıl değiştiğinin araştırılmasıdır. Araştırma nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama araştırması ile yapılmıştır ve Tokat ili merkez ilçesine bağlı 

ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören 646 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler 

FeTeMM alanlarına yönelik olarak “STEM Algı Testi”, “STEM Tutum Ölçeği”, “Problem Çözme 

Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği” ve “Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği” ile 

toplanmıştır ve uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.  

           Araştırma bulgularından elde edilen verilere göre; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 

FeTeMM algıları daha yüksek çıkmış ve sınıf seviyeleri arttıkça FeTeMM algıları da artmıştır. “STEM 

Tutum Ölçeği” sonuçlarına göre ise öğrenciler arasında istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu ortaya çıkmış ve sınıf seviyeleri arttıkça öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutumlarında 

azalma gözlenmiştir. “Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testi” sonuçlarına göre erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre Problem Çözme Becerisi algısı daha yüksek çıkmış ve sınıf seviyelerine 

bakıldığında anlamlı farkın 5. sınıflar ile 7. sınıfların puanları arasında olduğu görülmüştür. “Fene Yönelik 

Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği” sonuçlarına bakılınca kız öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme 

Becerileri algısı puan ortalaması ile erkek öğrencilerin puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ancak etki değeri çok düşük bir fark bulunmuş ve sınıf seviyeleri arttıkça istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Algı, FeTeMM, Problem Çözme, Sorgulayıcı Öğrenme, Tutum 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate how the relationship between secondary school students' 

skills towards STEM and their attitudes and perceptions has changed. The study was carried out with 

quantitative research methods and it was carried out with 646 students studying in 5th, 6th and 7th 

classes in middle school in Tokat.In the study, data were collected with STEM Perception Test, Attitude 

Questioning Questionnaire Scale, STEM Attitude Scale and Perception Scale for Problem Solving Skills 

and were analyzed with appropriate statistical methods. 

According to the findings of the research, when STEM Perception Test results were evaluated, 

STEM perception of female students were higher than males, and STEM perception increased as grade 

levels increased. According to the results of the STEM Attitude Scale, there was a significant difference 

between the students in favor of males, and it was observed that there was a decrease in STEM attitudes 

as grade levels increased. According to the results of the Problem Solving Skills Perception Reception 

Test, male students' perception of Problem Solving Skills was higher than that of female students, there 

was a significant difference between the grade 5 and grade 7 students. A significant difference was 

found between the Enquiry Learning Skills of the female students and the male students, and there was 

                                                           
175 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, g.yildiz2505@gmail.com 
176 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, yasemin.ozdem@gop.edu.tr 

mailto:g.yildiz2505@gmail.com
mailto:yasemin.ozdem@gop.edu.tr


 

993 
 

no statistically significant difference between the grades. When the relationship between the 

perception of Problem Solving Skills and perception of STEM was examined, it was found that there was 

a negative and significant relationship between them. 

Key Words: Attitude, Enquiry Learning, Perception, Problem Solving, STEM.  

Giriş 

Günümüzde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM ya da İng.- Science-
Technology- Engineering- Mathematics, STEM) alanlarında eleştirel düşünebilen ve yeni fikirler üreten 
bireylere olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden, belirtilen alanlarda yeni fikirlerin 
uygulanabileceği öğrenme-öğretme programların geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir. 
Bu gelişmelerden en yeni olan ise FeTeMM eğitim ve uygulamalarıdır (Yıldırım ve Altun, 2015). FeTeMM 
eğitimi uygulamaya yönelik düzenlenen fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin ortak 
kazanımlar doğrultusunda aynı hedefe yönelik sunulan öğretim yaklaşımıdır (Akgündüz, Ertepınar, Ger, 
Kaplan-Sayı, ve Türk, 2015). 

FeTeMM eğitiminin ülkeler arasındaki rekabet gücünün artmasına etkisi olacağından ülkemiz 
için de bir gereklilik olduğu düşünülmektedir (Çorlu, Capraro ve Capraro, 2014). Üretim merkezli 
çalışmaların temelinde olan 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesine FeTeMM çalışmaları ışık tutmaktadır. 
FeTeMM kapsamında, kodlama ve programlama gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar ile birlikte 
problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışma gibi önemli beceriler 
kazandırılmaktadır. Bu beceriler ile birlikte üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda 
sağlanabilmektedir. 

Şahin, Ayar ve Adıgüzel (2014) FeTeMM okuryazarlığının artması ve öğrencilerin FeTeMM 
alanlarında olumlu tutumların gelişmesinin, öğrencilerin fen bilimleri, matematik, mühendislik ve 
teknolojinin birbirleri ile karşılıklı olan ilişkilerini bilmeleriyle mümkün olabileceğini ve böylece 
FeTeMM’in 21. yy. becerilerinin gelişmesindeki önemini ifade etmektedir. Yıldırım (2013) ise FeTeMM 
uygulamalarının, öğrencilerin derslerine olan tutumlarına pozitif etki yapan, öğrencileri doğrudan 
öğrenmeleri konusunda cesaretlendiren, onları hayallerine ulaştıran ve öğrendiklerini de farklı ve yeni 
problem durumlarına aktarabilmelerini sağlayan bir yaklaşım olduğunu belirtmektedir. 

Okullarımızda öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve teknoloji-tasarım dersleri arasındaki 
bağlantıyı kurmasını ve sorgulayıcı düşünme ile problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlayacak 
araştırma temelli FeTeMM çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ortaokul 
öğrencilerinin FeTeMM alanlarına yönelik tutum ve algılarının öğrencilerin problem çözme becerilerine 
yönelik algıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri ile arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Tarama araştırması, 
katılımcıların bir konu ya da duruma yönelik ilgi, beceri, görüş, tutum ve yetenek gibi özelliklerini 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmadır (Akgün, Büyüköztürk, Demirel, Karadeniz ve Kılıç Çakmak,  
2013).   

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Tokat ili merkez ilçesine bağlı 
ortaokullarda (toplam 5 okul), 5, 6, ve 7. sınıflarda öğrenim gören 646 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde uygun ya da kolaylıklı erişilen örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Uygun örnekleme yönteminde “yakın çevrede bulunan ve ulaşılması kolay, elde mevcut 
ve araştırmaya katılmak isteyen (gönüllü) bireyler üzerinde” çalışma yapılabilir (Erkuş, 2009). 

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, bu araçların geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları aşağıda verilmiştir: 

1.  STEM Algı Testi 
2.  STEM Tutum Ölçeği 
3.  Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği 
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4. Fene yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği 
 

STEM Algı Testi 

 Ortaokul öğrencilerinin FeTeMM alanlarına yönelik algılarının ölçülmesi amacıyla Knezek ve 
Christensen (1998) tarafından geliştirilmiş olup, Türkçe’ye uyarlanması Gülhan ve Şahin (2016) 
tarafından yapılan 7’li anlam ölçeği tipinde olan test kullanılmıştır. Test, fen, teknoloji, mühendislik, 
matematik ve kariyer alt boyutlarından oluşmaktadır. Testte alt boyutların her biri için 5 sıfat ve bunların 
zıt anlamlısı olan sıfatlar yer almaktadır. Öğrencinin puanının yüksek olmasının, FeTeMM’e karşı olumlu 
algı taşıdığını gösterdiği kabul edilmiştir. Bu araştırmada ‘STEM Algı Testi’ için yapılan güvenirlik 
analizinde testin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerlerinin 0.823 ile 0,858 arasında değiştiği 
belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. FETEMM Algı Testinin Alt Boyutlarının Güvenirlik Değerleri 

Test alt boyutu  Güvenirlik değerleri 

Fen  .858 

Matematik .844 

Mühendislik .823 

Teknoloji .824 

Kariyer (meslek) .842 

Testin tümü .864 

 

FeTeMM Alanlarına Yönelik Algı Testine ait örnek soru aşağıdaki gibidir; 

- Görüşünüze uygun olan sıfatı, derecesine göre karalayınız. 

 

STEM Tutum Ölçeği 

 Öğrencilerinin FeTeMM öğretimine yönelik tutumlarının belirlenmesi için Guzey, Harwell ve 
Moore (2014) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Yılmaz, Yiğit Koyunkaya, Güler ve Guzey 
(2017) tarafından yapılan 24 madde ve 4 faktörden oluşan STEM tutum ölçeği kullanılmıştır. Testin bu 
araştırma için geçerlik değeri Cronbach Alpha ile hesaplanmıştır ve 0.88 olarak bulunmuştur. Bu değere 
göre ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. STEM Tutum Ölçeğinden elde edilen verilerin 
faktör analizi yapıldığında, ölçeğin aşağıda verilen alt boyutlara ayrıldığı görülmüştür (Tablo 3). 

 Faktör analizi sonuçları, STEM Tutum Ölçeği için 5 alt faktör göstermektedir. Ancak ölçeğin orijinal 
versiyonunda (Guzey, Harwell ve Moore, 2014) bu boyutlardan ikisi (alt faktör 2 ve 5) Fen-Mühendislik 
FeTeMM ilişkisi olarak bir arada ele alınmıştır. Bu çalışmada da ölçek 4 alt boyuta ayrılmıştır ve bu 
boyutların Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenirlik değerleri.72 ile .82 arasında değişmektedir (Tablo 
2). Ölçeğin alt boyutlarının da orijinal ölçekle tutarlı ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

Tablo 2. STEM Tutum Ölçeği Alt Faktörleri, Maddeleri ve Güvenirlik Değerleri 

 Faktör (Alt boyut) Adı     İlgili maddeler Güvenirlik (r) 

Bana göre MÜHENDİSLİK;  

Zevkli 1 2 3 4 5 6 7 Zevksiz  

Büyüleyici 1 2 3 4 5 6 7 Sıradan  

Anlamsız 1 2 3 4 5 6 7 Çok anlamlı  

Heyecan 
verici 

1 2 3 4 5 6 7 Heyecansız 
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1 FeTeMM Kişisel ve Sosyal Çıkarım 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24   0.825 

2 Fen-Mühendislik FeTeMM İlişkisi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13   0.746 

3 Matematik FeTeMM İlişkisi 4, 5, 6, 15   0.721 

4 Teknoloji Öğrenimi FeTeMM İlişkisi 11, 12, 17, 18   0.728 

 

FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinde yer alan her bir alt boyuta ilişkin örnek ifadeler Tablo 3’de 
verilmektedir. 

Tablo 3. STEM Tutum Ölçeği- Örnek ifade 

 Faktör ( Alt boyut) Adı Örnek ifade 

1 FeTeMM Kişisel ve Sosyal Çıkarım Fen hakkında bilgi sahibi olmak iyi bir iş bulmak için 
önemlidir 2 Fen-Mühendislik FeTeMM İlişkisi Mühendislik ve tasarımla ilgileniyorum 

3 Matematik FeTeMM İlişkisi Matematik öğrenmekten zevk alırım 

4 Teknoloji Öğrenimi FeTeMM İlişkisi Okulda ya da okul dışında daha fazla teknoloji ile ilgili 
eğitimler almak isterim 

Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği 

 Öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algılarının ölçülmesi amacıyla Ekici ve Balım 
(2013) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 22 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Ekici ve Balım (2013) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar yapılan analizler doğrultusunda ölçeğin iki faktörden oluştuğunu 
belirlemiştir. Ayrıca ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alfa değeri 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu 
değerlere göre ölçeğin ortaokul düzeyinde geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmektedir. Ekici ve 
Balım (2013) tarafından belirlenen iki faktörün olumlu ve olumsuz maddelerden oluşan alt boyutlara 
ayrıldığı görülmektedir. Bu araştırmada olumsuz maddeler ters kodlanarak girilmiştir ve ölçek tek 
boyutlu olarak ele alınmıştır.  

 Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,88 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer 
alan olumlu ve olumsuz ifadelere ilişkin örnekler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği- Örnek ifadeler 

Örnek ifade 

Bir sorunla karşılaştığımda sorunu her yönüyle incelemeye çalışırım. 

Karşılaştığım sorunların zor olması benim o sorunu çözme isteğimi azaltır. 

Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği 

 Ortaokul öğrencilerinin sorgulayıcı öğrenme becerilerinin ölçülmesi amacıyla Balım ve Taşkoyan 
(2007) tarafından geliştirilen Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler üzerinden faktör çözümleri yapılmış, madde-ölçek korelasyonu, Cronbach Alfa ve iki yarı 
güvenirlik katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Faktör ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ölçeğin 22 
maddeden oluştuğu belirlenmiştir.  

 Bu araştırmada yapılan faktör analizinde ölçeğin maddelerinin anlamlı alt boyutlara ayrılmadığı 
tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçek tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Bu şekliyle uygulanan ölçeğe ait 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan olumlu ve olumsuz ifadelere 
ilişkin örnekler Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5. Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği- Örnek ifadeler 

Örnek ifade 

Deney sonuçlarımın doğruluğuna karar vermek için arkadaşlarımla tartışırım. 
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Deney sonuçlarımın doğruluğunu araştırmaya gerek duymam. 

 

Bulgular 

Bu bölümde yapılan araştırmadan elde edilen verilerin FeTeMM algısı, FeTeMM’e yönelik 

tutum, problem çözme becerisi algısı ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı bağımlı değişkenlerinin 

cinsiyet ve sınıf bağımsız değişkenlerine göre nasıl değiştiği incelenmiştir. 

Öğrencilerin FeTeMM Algısı 

Öğrencilerin FeTeMM Algısının Cinsiyete Göre Değişimi 

Cinsiyete göre öğrencilerin STEM Algı Testine verdikleri cevaplar normal dağılım göstermediği 

için (Kolmogoronov–Smirnov p<.05) SPSS’de parametrik olmayan Mann-Whitney U analizi ile veriler 

analiz edilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. Cinsiyete Göre STEM Algı Testindeki Farklılık 

 Fen Algı Mat Algı Müh Algı Tekn Algı Kariyer FETEMM Algı 

Mann-Whitney U 24140.000 28180.000 18378.500 21951.500 22939.500 7448.500 

Wilcoxon W 60725,000 66961,000 50509.500 57997.500 55579.500 21309.500 

Z -1.813 -.025 -3.608 -2.292 -.599 -2.136 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.070 .980 .000 .022 .549 .033 

a. Bağımsız değişken: Cinsiyet 

Tablo 6’ya göre kızlarla erkeklerin FeTeMM Algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya 

koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonuçları Mühendislik (Mdkız=3.3, Nkız=182; 

Mderkek=2.4, Nerkek=253, p<.05), Teknoloji (Mdkız=2.2, Nkız=187; Mderkek=1.8, Nerkek=268, p<.05) 

ve Toplam FeTeMM Algısında (Mdkız=2.22, Nkız=106; Mderkek=1.96, Nerkek=166, p<.05) öğrenciler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların kızlar lehine 

olduğu Medyan değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, kızların mühendislik, teknoloji ve toplam 

FeTeMM algısı erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Ancak, etki değerleri hesaplandığında mühendislik 

(z=-3.608, r=.17), teknoloji (z=-2.292, r=.10) alt boyutlarında ve toplam FeTeMM algısında (z=-2.136, 

r=.13) bu farklılığın Cohen (1988)’e göre çok küçük olduğu söylenebilir.  

Diğer yandan, Fen (Mdkız=2.2, Nkız=198; Mderkek=2.0, Nerkek=270, p>.05), Matematik 

(Mdkız=2.2, Nkız=203; Mderkek=2.2, Nerkek=278, p>.05) ve Kariyer (Mdkız=2.2, Nkız=186; 

Mderkek=2.0, Nerkek=255, p>.05) alt boyutlarında öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. 

Öğrencilerin FeTeMM Algısının Sınıfa Göre Değişimi 

Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin STEM Algı Testine verdikleri cevaplar 7. sınıflar hariç normal 

dağılım göstermediği için SPSS’de parametrik olmayan Kruskal-Wallis H analizi ile veriler analiz edilmiştir 

(Tablo 7). 

Tablo 7. Sınıf Düzeyine Göre STEM Algı Testindeki Farklılık 

b. Bağımsız değişken: Sınıfı 

 Fen Algı Mat Algı Müh Algı Tekn Algı Kariyer FeTeMM Algı 

Kruskal-Wallis H 33.975 34.362 18.869 18.183 26.552 26.236 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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Kruskal Wallis H testi, sınıf düzeyleri arasında fen (5. sınıf n=153, 6. Sınıf n=226, 7. Sınıf n=89; 

χ2(2, n=468)= 33.975, p<.05), matematik (5. sınıf n=166, 6. Sınıf n=221, 7. Sınıf n=94; χ2(2, n=481)= 

34.362, p<.05), mühendislik (5. sınıf n=146, 6. Sınıf n=201, 7. Sınıf n=88; χ2(2, n=435)= 18.869, p<.05), 

teknoloji (5. sınıf n=148, 6. Sınıf n=209, 7. Sınıf n=98; χ2(2, n=455)= 18.183, p<.05) ve kariyer (5. sınıf 

n=149, 6. Sınıf n=203, 7. Sınıf n=89; χ2(2, n=441)=26.552, p<.05) alt boyutlarında ve toplam FeTeMM 

algısında (5. sınıf n=104, 6. Sınıf n=124, 7. Sınıf n=44; χ2(2, n=272)= 26.236, p<.05) istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak 

için post-hoc (devam) testleri uygulanmıştır. Gruplar normal dağılmadığı için grupların ikili 

karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. 

5. ve 6. sınıfların FeTeMM algı durumlarının karşılaştırılması. 5. ve 6. sınıfların FeTeMM Algılarının 

karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı hipotezi Mann-Whitney U testi ile test 

edilmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8. 5. ve 6. Sınıfların STEM Algı Testine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

 Fen Algı Mat Algı Müh Algı Tekn Algı Kariyer FeTeMM Algı 

Mann-Whitney U 11465.000 15290.000 10773.000 11509.000 10525.500 3947.000 

Wilcoxon W 23246.000 29151.000 21504.000 22535.000 21700.500 9407.000 

Z -5.646 -2.867 -4.250 -4.200 -4.993 -5.049 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .000 .000 

a. Bağımsız değişken: Sınıf 

Tablo 8’e göre 5. ve 6. sınıfların FeTeMM Algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya 

koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları Fen  (Md5. sınıf=1, N5. sınıf=153; Md6. sınıf=2.2, N6. 

sınıf=226, p<.05), Matematik (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=166; Md6. sınıf=2.0, N6. sınıf=221, p<.05), Mühendislik 

(Md5. sınıf=1.4, N5. sınıf=146; Md6. sınıf=3.0, N6. sınıf=201, p<.05), Teknoloji  (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=148; Md6. 

sınıf=2.2, N6. sınıf=209, p<.05),  Kariyer  (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=149; Md6. sınıf=2.2, N6. sınıf=203, p<.05) ve Toplam 

FeTeMM Algısında  (Md5. sınıf=1.56, N5. sınıf=104; Md6. sınıf=2.28, N6. sınıf=124, p<.05),  öğrenciler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların 6. sınıflar lehine 

olduğu Orta (Medyan) değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 6. sınıfların alt boyutlar ve toplam 

FeTeMM algısı 5. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak daha olumludur. Ancak, etki değerleri 

hesaplandığında fen (z=-5.646, r=.29), matematik (z=-2.867, r=.14), mühendislik (z=-4.250, r=.23), 

teknoloji (z=-4.200, r=.22), kariyer (z=-4.993, r=.27) alt boyutlarında ve toplam FETEMM algısında (z=-

5.049, r=.33) bu farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük olduğu söylenebilir. 

5. ve 7. sınıfların FeTeMM algı durumlarının karşılaştırılması. 5. ve 7. sınıfların FeTeMM 

Algılarının karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı hipotezi Mann-Whitney U testi ile 

test edilmiştir (Tablo 9). 

Tablo 9. 5. ve 7. Sınıfların STEM Algı Testine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

 Fen Algı Mat Algı Müh Algı Tekn Algı Kariyer FETEMM Algı 

Mann-Whitney U 4897.000 4521.500 5527.000 6065.500 4869.000 1594.000 

Wilcoxon W 16678.000 18382.500 16258.000 17091.500 16044.000 7054.000 

Z -3.724 -5.743 -1.808 -2.240 -3.555 -2.925 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .071 .025 .000 .003 

a. Bağımsız değişken: Sınıf 

Tablo 9’a göre 5. ve 7. sınıfların FeTeMM Algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya 

koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları Fen  (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=153; Md7. sınıf=1.7, N7. 

sınıf=89, p<.05), Matematik (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=166; Md7. sınıf=2.9, N7. sınıf=94, p<.05), Teknoloji  (Md5. 

sınıf=1.0, N5. sınıf=148; Md7. sınıf=1.1, N7. sınıf=98, p<.05),  Kariyer  (Md5. sınıf=1.0, N5. sınıf=149; Md7. sınıf=1.6, N7. 

sınıf=89, p<.05) ve Toplam FeTeMM Algısında  (Md5. sınıf=1.56, N5. sınıf=104; Md7. sınıf=2.3, N7. sınıf=44, p<.05),  
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öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların 

7. sınıflar lehine olduğu orta değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 7. sınıfların alt boyutlar ve 

toplam FeTeMM algısı 5. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak daha olumludur. Ancak, etki değerleri 

hesaplandığında fen (z=-3.724, r=.24), teknoloji (z=-2.240, r=.14), kariyer (z=-3.555, r=.23) alt 

boyutlarında ve toplam FeTeMM algısında (z=-2.925, r=.24) bu farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük 

olduğu söylenebilir. Ancak, matematik alt boyutunda (z=-5.743, r=.35) etki düzeyi Cohen (1988)’e göre 

orta düzeydedir. Diğer bir deyişle, matematik alanında 7. sınıfların FeTeMM algısı 5. sınıflara göre daha 

olumludur.  

Diğer yandan, Mühendislik (Md5. sınıf=1.4, N5. sınıf=146; Md7. sınıf=2.2, N7. sınıf=88, p>.05) alt 

boyutunda öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı doğrulanmıştır. 

5. ve 7. sınıfların FeTeMM algı durumlarının karşılaştırılması. 6. ve 7. sınıfların FeTeMM 

Algılarının karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı hipotezi Mann-Whitney U testi ile 

test edilmiştir (Tablo 10). 

Tablo 10. 6. ve 7. Sınıfların STEM Algı Testine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

 Fen Algı Mat Algı Müh Algı Tekn Algı Kariyer 

FeTeMM 

Algı 

Mann-Whitney U 9041.000  7526.000 7521.500 9096.500 8692.500 2560.000 

Wilcoxon W 13046.000 32057.000 11437.500 13947.500 12697.500 3550.000 

Z -1.403 -3.899 -2.027 -1.594 -.518 -.606 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.161 .000 .043 .111 .604 .544 

a. Bağımsız değişken: Sınıf  

 Tablo 10’a göre 6. ve 7. sınıfların FeTeMM Algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya 

koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları Matematik (Md6. sınıf=2.0, N6. sınıf=221, Md7. 

sınıf=2.9, N7. sınıf=94, p<.05) ve Mühendislik (Md6. sınıf=3.0, N6. sınıf=201, Md7. sınıf=2.2, N7. sınıf=88, p<.05) alt 

boyutlarında öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Oluşan farkların 7. sınıflar lehine olduğu orta değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 7. sınıfların 

alt boyutlar ve toplam FeTeMM algısı 6. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak daha olumludur. Ancak, 

etki değerleri hesaplandığında matematik (z=-3.899, r=.22) ve mühendislik (z=-2.027, r=.12) alt 

boyutlarında bu farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük olduğu söylenebilir.  

 Diğer yandan, Fen (Md6. sınıf=2.2, N6. sınıf=226, Md7. sınıf=1.7, N7. sınıf=89, p>.05), Teknoloji (Md6. 

sınıf=2.2, N6. sınıf=209, Md7. sınıf=1.1, N7. sınıf=98, p>.05), Kariyer (Md6. sınıf=2.2, N6. sınıf=203, Md7. sınıf=1.6, N7. 

sınıf=89, p>.05) alt boyutlarında ve Toplam FeTeMM Algısında (Md6. sınıf=2.28, N6. sınıf=124, Md7. sınıf=2.3, 

N7. sınıf=44, p>.05) öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı doğrulanmıştır.  

Öğrencilerin FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumları 

Öğrencilerin FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre Değişimi 

 Cinsiyete göre öğrencilerin STEM Tutum Ölçeğine verdikleri cevaplar normal dağılım 

göstermediği için (Kolmogoronov–Smirnov testi p<.05) SPSS’de parametrik olmayan Mann-Whitney U 

analizi ile veriler analiz edilmiştir (Tablo 11). 

Tablo 11. Cinsiyete Göre STEM Tutum Ölçeğindeki Farklılık 
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FeTeMM 

Tutum 

Kişisel ve 

Sosyal  

Fen-Müh. ve 

FeTeMM 

Matematik ve 

FeTeMM 

Teknoloji ve 

FeTeMM 

Mann-Whitney U 46571.500 48164.500 46238.500 49268.500 43995.000 

Wilcoxon W 83972.500 112425.500 85578.500 113171.500 83335.000 

Z -.600 -.848 -1.625 -.463 -2.665 

Asymp. Sig. (2-tailed) .549 .396 .104 .643 .008 

a. Bağımsız değişken: Cinsiyet 

 Tablo 11’de cinsiyetin öğrencilerin FeTeMM öğretimine yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçlarına göre 

Teknoloji (Mdkız=50.96, Nkız=273; Mderkek=53.86, Nerkek=351, p<.05) alt boyutunda öğrenciler 

arasında istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, etki değeri 

hesaplandığında (z=-2.665, r=.17) bu farklılığın Cohen (1988)’e göre çok küçük olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının Sınıfa göre Değişimi 

 Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin STEM Tutum Ölçeğine verdikleri cevaplar 7. sınıflar hariç 

normal dağılım göstermediği için (Kolmogoronov–Smirnov testi p<.05) SPSS’de parametrik olmayan 

Kruskal-Wallis H analizi ile veriler analiz edilmiştir (Tablo 12). 

Tablo 12. Sınıfa Göre STEM Tutum Ölçeğindeki Farklılık 

 
FETEMM 

Tutum 
Kişisel ve Sosyal  

Fen-Müh. 

Ve FETEMM 

Matematik      

ve FETEMM 

Teknoloji            ve 

FETEMM 

Kruskal-Wallis H 14.831 21.421 5.599 17.680 1.980 

Serbestlik Derecesi 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .001 .000 .061 .000 .371 

a. Bağımsız değişken: Sınıfı 

 Kruskal Wallis H testi, sınıflar arasında kişisel ve sosyal alan alt boyutunda (5. sınıf n=207, 6. sınıf 

n=284, 7. sınıf n=147; χ2(2, n=638) = 21.421, p<.05), matematik alt boyutunda (5. sınıf n=210, 6. sınıf 

n=285, 7. sınıf n=144; χ2(2, n=639) = 17.680, p<.05) ve toplam FeTeMM tutumlarında (5. sınıf n=201, 6. 

sınıf n=280, 7. sınıf n=143; χ2(2, n=624) =14.831, p<.05) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için post-hoc (devam) 

testleri uygulanmıştır. Gruplar normal dağılmadığı için grupların ikili karşılaştırılmalarında Mann-

Whitney U testinden yararlanılmıştır.   

 5. ve 6. sınıfların FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılması. 5. ve 6. sınıfların 

FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

hipotezi Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir (Tablo 13). 

Tablo 13. 5. ve 6. sınıfların STEM Tutum Ölçeğine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 



 

1000 
 

 FeTeMM Tutum Kişisel ve Sosyal  
Matematik ve 

FeTeMM 

Mann-Whitney U 24776.500 26727.500 25964.500 

Wilcoxon W 64116.500 67197.500 66719.500 

Z -2.238 -1.721 -2.532 

Asymp. Sig. (2-tailed) .025 .085 .011 

a. Bağımsız değişkenler: Sınıf 

 Tablo 23’e göre 5. ve 6. sınıfların FeTeMM öğretimine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark 

olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları toplam FeTeMM öğretimine 

yönelik tutumunda (Md5. sınıf=52.38, N5. sınıf=201; Md6. sınıf=51, N6. sınıf=280, p<.05) ve Matematik FeTeMM 

İlişkisi (Md5. sınıf=54.32, N5. sınıf=210; Md6. sınıf=51.45, N6. sınıf=285, p<.05) alt boyutunda öğrenciler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların 5. sınıflar lehine olduğu 

Orta değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 5. sınıfların Matematik- FeTeMM ilişkisi alt 

boyutunda ve toplam FeTeMM öğretimine yönelik tutumu 6. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak 

daha olumludur. Ancak, etki değerleri hesaplandığında Matematik FeTeMM İlişkisi (z=-2.532, r=.11) alt 

boyutunda ve toplam FeTeMM öğretimine yönelik tutumunda (z=-2.238, r=.10) bu farklılığın Cohen 

(1988)’e göre çok küçük olduğu söylenebilir. 

 5. ve 7. sınıfların FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılması. 5. ve 7. sınıfların 

FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

hipotezi Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir (Tablo 14). 

Tablo 14. 5. ve 7. sınıfların STEM Tutum Ölçeğine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

 FeTeMM Tutum Kişisel ve Sosyal  
Matematik ve 

FeTeMM 

Mann-Whitney U 10967.500 10929.500 11229.000 

Wilcoxon W 21263.500 21807.500 21669.000 

Z -3.746 -4.526 -4.135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

a. Bağımsız değişken: Sınıf 

Tablo 14’e göre 5. ve 7. sınıfların FeTeMM öğretimine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

fark olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları toplam FeTeMM 

öğretimine yönelik tutumunda (Md5. sınıf=52,38, N5. sınıf=201; Md7. sınıf=48,24, N7. sınıf=143, p<.05) , FeTeMM 

Kişisel ve Sosyal Çıkarım (Md5. sınıf=54,05, N5. sınıf=207; Md7. sınıf=47,02, N7.sınıf=147, p<.05) ve Matematik 

FeTeMM İlişkisi (Md5. sınıf=54,32, N5. sınıf=210; Md7. sınıf=48,59, N7.sınıf=144, p<.05) alt boyutlarında 

öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların 

5. sınıflar lehine olduğu orta değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 5. sınıfların alt boyutlar ve 

toplam FeTeMM öğretimine yönelik tutumu 7. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak daha olumludur. 

Ancak, etki değerleri hesaplandığında FeTeMM Kişisel ve Sosyal Çıkarım (z=-4.526, r=.24), Matematik 

FeTeMM İlişkisi (z=-4.135, r=.22) alt boyutlarında ve toplam FeTeMM öğretimine yönelik tutumda (z=-

3.746, r=.20) bu farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük olduğu söylenebilir. 
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 6. ve 7. sınıfların FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılması. 6. ve 7. sınıfların 

FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumlarının karşılaştırılmasında aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

hipotezi Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir (Tablo 15). 

Tablo 15. 6. ve 7. sınıfların STEM Tutum Ölçeğine Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

 FeTeMM Tutum Kişisel ve Sosyal  

Matematik ve 

FeTeMM 

Mann-Whitney U 17423.500 16726.500 17869.000 

Wilcoxon W 27719.500 27604.500 28309.000 

Z -2.184 -3.389 -2.196 

Asymp. Sig. (2-tailed) .029 .001 .028 

Tablo 15’e göre 6. ve 7. sınıfların FeTeMM öğretimine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

fark olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann—Whitney U testinin sonuçları toplam FeTeMM 

öğretimine yönelik tutum (Md6. sınıf=51, N6. sınıf=280; Md7. sınıf=48.24, N7. sınıf=143, p<.05),  FeTeMM Kişisel 

ve Sosyal Çıkarım (Md6. sınıf=52.29, N6. sınıf=284; Md7. sınıf=47.02, N7. sınıf=147, p<.05) ve Matematik FeTeMM 

İlişkisi (Md6. sınıf=51.45, N6. sınıf=285; Md7. sınıf=48.59, N7. sınıf=144, p<.05) alt boyutlarında öğrenciler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oluşan farkların 6. sınıflar 

lehine olduğu orta değerlerine bakılarak söylenebilir. Buna göre, 6. sınıfların alt boyutlar ve toplam 

FeTeMM öğretimine yönelik tutumu 7. sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak daha olumludur. Ancak, 

etki değerleri hesaplandığında FeTeMM Kişisel ve Sosyal Çıkarım (z=-3.389, r=.16), Matematik FeTeMM 

İlişkisi (z=-2.196, r=.10) alt boyutunda ve toplam FeTeMM öğretimine yönelik tutumda (z=-2.184, r=.10) 

bu farklılığın Cohen (1988)’e göre çok küçük olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları 

Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının Cinsiyete göre Değişimi 

Cinsiyete göre öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testine verdikleri cevaplar normal 

dağılım gösterdiği için (Kolmogoronov–Smirnov testi p>.05) veriler SPSS’de ilişkisiz örneklemler için t 

testi ile analiz edilmiştir (Tablo 16). 

Tablo 16. Cinsiyete Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testindeki Farklılık 

 İlişkisiz örneklemler t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik 

Algı testi puan ortalaması ile (χ̄=3.42), erkek öğrencilerin test puan ortalaması (χ̄=3.54) arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur [t(594)=2.92 , p<0.05]. Eta square ile hesaplanan etki değeri 0,01 olarak 

bulunmuştur. Buna göre anlamlılık düzeyinin küçük olduğu söylenebilir (Cohen, 1988). 

Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının Sınıfa göre Değişimi 

 Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testine verdikleri 

cevaplar normal dağılım gösterdiği için (Kolmogoronov–Smirnov testi p>.05) SPSS’de iki yönlü varyans 

analizi (two-way ANOVA) analizi ile veriler analiz edilmiştir (Tablo 17). 

 t ss 

p (2-

yönlü) 

Ortalama 

Farkı 

Std. Hata 

Farkı 

Anlamlılık %95 

Alt Üst 

 Varyansların eşitliği -2.92 594 .004 -.11859 .04062 -.19836 -.03882 
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Tablo 17. Sınıfa Göre Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testindeki Farklılık 

 Kareler toplamı ss Kareler Ortalaması F p 

Gruplar arası 2.246 2 1.123 4.642 .010 

Gruplar içi 143.449 593 .242   

Toplam 145.695 595    

 Yapılan test sonuçlarına göre 5.sınıf öğrencilerinin ortalaması (χ̄= 3.57), 6.sınıf öğrencilerinin 

ortalaması (χ̄= 3.46) ve 7.sınıf öğrencilerinin ortalamasının (χ̄= 3.41) en az ikisi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmiştir [F(2-593)=4.64 , p<0.05].  

 Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma 

testi yapılmıştır (Tablo 18). 

Tablo 18. Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Testinde Sınıfa Göre Gruplar Arasındaki Farklılık 

(I) Sınıfı (J) Sınıfı 
Ortalama Farkı 

(I-J) 
Std. Hata p 

Anlamlılık %95 

Alt Üst 

5. Sınıf 6. Sınıf .10536 .04633 .060 -.0035 .2142 

7. Sınıf .16110* .05592 .011 .0297 .2925 

6. Sınıf 5. Sınıf -.10536 .04633 .060 -.2142 .0035 

7. Sınıf .05574 .05235 .536 -.0673 .1787 

7. Sınıf 5. Sınıf -.16110* .05592 .011 -.2925 -.0297 

6. Sınıf -.05574 .05235 .536 -.1787 .0673 

*α=0.05. 

 Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda, anlamlı farkın, 5. sınıflar (χ̄=3.57, SS=.49) ile 

7.sınıfların (χ̄=3.41, SS=.48) puanları arasında olduğu görülmüştür. Analiz sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (n=0.01) bu farkın küçük değerde olduğunu göstermektedir (Green ve Salkind, 2005, s.157). 

Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları 

Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarının Cinsiyete göre Değişimi 

 Cinsiyete göre öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Testine verdikleri cevaplar 

normal dağılım gösterdiği için (Kolmogoronov–Smirnov testi p>.05) veriler SPSS’de ilişkisiz örneklemler 

için t testi ile analiz edilmiştir (Tablo 19). 

Tablo 19. Cinsiyete Göre Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Testindeki Farklılık 

 t 

s

s 

p (2-

yönl

ü) 

Orta

lama 

Farkı 

Std. 

Hata 

Farkı 

Anlamlılık 

%95  

Alt 

Ü

s

t 
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 İlişkisiz örneklemler t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı 

test puan ortalaması ile (χ̄=4.10), erkek öğrencilerin test puan ortalaması (χ̄=4.06) arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>.05). 

Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarının Sınıfa göre Değişimi 

 Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Testine verdikleri 

cevaplar 7. sınıflar hariç normal dağılım göstermemesine rağmen Can (2017)’ye göre örneklem sayısı 

yüksek olduğunda bu durum normal kabul edilebilir. Bu testi cevaplayan öğrenci sayısı 596 olduğundan 

ölçeğin normal dağılım gösterdiği varsayımı ile sınıf düzeyine göre sorgulayıcı öğrenme becerileri 

algısındaki farklılık olmadığı hipotezi çift yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir (Tablo 20). 

Tablo 20. Sınıfa Göre Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Testindeki Farklılık 

 Kareler toplamı ss Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar arası .642 2 .321 .911 .404 

Gruplar içi 85.333 242 .353   

Toplam 85.975 244    

 Yapılan test sonuçlarına göre 5.sınıf öğrencilerinin ortalaması (χ̄=4.11), 6.sınıf öğrencilerinin 

ortalaması (χ̄=4.09) ve 7.sınıf öğrencilerinin ortalamasının (χ̄=3.96) en az ikisi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmemiştir [F(2-242)=0.91, p>0.05]. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine bağlı olarak toplam FeTeMM algısında, 
mühendislik algısında ve teknoloji algısında öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya 
çıkmıştır. Oluşan farkların kızlar lehine olduğu bulunmuştur. Buna göre, kızların mühendislik, teknoloji 
ve toplam FeTeMM algısı erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Bu farklılığın etki 
düzeyinin çok düşük olması öğrenciler arasında bu farklılığın çok net gözlenebilir olmadığına işaret 
etmektedir. Bu çalışmanın bulgularına benzer şekilde Haitham (2002) özellikle kadın öğrencilerin 
matematik algılarının FeTeMM ağırlıklı faaliyetlerden olumlu etkilendiğini belirtmektedir. 

Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin FeTeMM algılarının karşılaştırılmasında öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak 6. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, 5. ve 7. 
sınıfların toplam FeTeMM Algısında öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
ortaya çıkmıştır. Oluşan farkların 7. sınıflar lehine olduğu söylenebilir. 6. ve 7. sınıfların FeTeMM 
Algılarının karşılaştırılmasında 6. ve 7. sınıfların Matematik ve Mühendislik alt boyutlarında öğrenciler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Oluşan farkların 7. sınıflar lehine 
olduğu söylenebilir. Etki değerleri hesaplandığında matematik ve mühendislik alt boyutlarında bu 
farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük olduğu söylenebilir. Bu durumda öğrencilerin genel olarak FeTeMM 
algısında ve özellikle matematik ve mühendislik gibi alt boyutlara ilişkin algısında cinsiyet açısından 
dikkate değer bir farklılık olmamasına rağmen sınıf düzeyi ile artan bir ilişkiden söz edilebilir. 
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Öğrencilerin FeTeMM Öğretimine Yönelik Tutumları cinsiyete göre incelenmiş ve cinsiyetin 
öğrencilerin FeTeMM öğretimine yönelik tutumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sadece alt faktör 
“teknoloji öğrenimi FeTeMM ilişkisine” göre erkek öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmiştir. Bu farklılığın etki değeri çok küçüktür.  Bu durumda FeTeMM öğretimine yönelik tutumun 
cinsiyete bağlı olarak değişmediği söylenebilir.  

Benzer şekilde, Yenilmez ve Balbağ (2016) da öğretmen adaylarının FeTeMM’e yönelik 
tutumlarının genel olarak ve faktörler bazında cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını bulmuştur. Bu 
bulgu bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Öğrencilerin FeTeMM öğretimine yönelik tutumlarının sınıf düzeylerine göre 
karşılaştırılmasında öğrencilerin toplam FeTeMM tutumu ve Matematik FeTeMM İlişkisi alt boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, 5. sınıfların alt boyutlar ve toplam 
FeTeMM tutumu 6. ve 7. sınıf öğrencilere göre, 6. sınıfların alt boyutlar ve toplam FeTeMM tutumu 7. 
sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak daha olumludur. Ancak, etki değerleri hesaplandığında bu 
farklılığın Cohen (1988)’e göre küçük olduğu söylenebilir.  

Ortaokul öğrencilerinin FeTeMM öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyete göre etkisi dikkate 
değer düzeyde olmamasına rağmen, sınıf düzeyinin beklenmedik bir farklılıkla sonuçlandığı 
görülmektedir. Öğrencilerin sınıf düzeyi azaldıkça FeTeMM öğretimine yönelik tutumu olumlu yönde 
değişmektedir. Benzer bir araştırma olan Aydın, Saka ve Guzey (2017) de sınıf düzeyleri artıkça FeTeMM 
tutumunun azaldığını bulmuştur. Bu sonuçlar yaptığımız araştırmayı destekler niteliktedir. 

Problem çözme becerileri algı testinde, cinsiyetin problem çözme becerisi algısı üzerinde erkek 
öğrencilerin test puan ortalaması arasında kızlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Benzer şekilde, 
Sezen ve Paliç (2011) ve Koç (2014), yaptıkları araştırmalarda kız öğrencilerin problem çözme becerisi 
algısının erkek öğrencilerinkinden daha fazla olduğunu bulmuşlardır. 

Öğrencilerin problem çözme becerileri algıları, sınıf düzeylerine göre incelendiğinde 5. sınıflar 
ile 7. sınıfların puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre 
ortaokul öğrencilerinin 5. sınıfta problem çözme becerileri algısı en yüksek düzeyde iken 7. sınıfta bu 
algılarının düştüğü gözlenmektedir. Benzer bir çalışmada Koç (2014), ilköğretim ikinci kademe 
öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre problem çözme becerisi algısını incelemiş ve çalışmasında sınıf 
kademesinin artarken problem çözme becerisi algısının azaldığını bulmuştur. 

Bu araştırmada öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarında cinsiyete göre anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. Ancak daha önce yapılan araştırmalarda Duran (2015) ve İnel Ekici (2016), 
ortaokul düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre bilimsel sorgulamaya yönelik 
kişisel algılarının daha olumlu düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.  

Ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre sorgulayıcı öğrenme becerileri algısında da anlamlı 
fark gözlenmemiştir. Buna karşın İnel Ekici (2016) yaptığı araştırmasında sınıf düzeyleri arttıkça 
sorgulayıcı öğrenme becerisi algısında bir düşüş olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada bu farklılık tespit 
edilememiştir.  

Öneriler 

           Öğretim programlarında öğrencilerin FeTeMM eğitimine karşı algı ve tutumlarının ilişkili olduğu 
problem çözme becerileri ve sorgulayıcı öğrenme becerilerine yapılan vurgu artırılabilir. 

            Araştırmacıların farklı kademelerde benzer ilişkileri araştırmaları, FeTeMM öğretiminde üzerinde 
durulması gereken becerilerin belirlenmesi açısından faydalı olacaktır. 

              Araştırmacılar nitel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı öğretim seviyelerinde öğrencilerin 
FeTeMM ile ilişkili algı, tutum ve becerilerinin değişimini derinlemesine inceleyebilirler. 
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Öz 

 Materyal tasarımı ve öğretim aracı geliştirme süreçlerinde çoğu zaman sahip olunan teorik bilgiler 
uygulama aktivitelerine göre ikinci planda kalmaktadır. Bu durum eğitim yaşantılarımızda da benzer 
şekillerde gerçekleşmektedir. Etkili bir eğitim ihtiyacı bulunan alanlardan biri olan fen eğitiminde de 
durum aynıdır. Fen eğitiminin temelinde günlük hayatımızda karşılaştığımız problemleri çözme ve bu 
süreçleri iyi yönetme becerisi kazanma yatmaktadır. Problemlere karşı farklı bakış açıları geliştirebilmek 
için son yıllarda popüler bir kavram olan entegrasyon kavramı ortaya çıkmıştır. Entegrasyon kavramı, 
parçalanmamış bir bütünsel yapıyı ifade etmektedir. Tıpkı kimyasal bir tepkime sonucu meydana gelen 
bileşikler gibi. Nasıl ki, bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden farklı kimyasal özellikler 
gösteriyorsa, farklı disiplinlerde birbirlerine entegre edildiğinde parçalardan farklı olarak yeni özellikler 
gösterme eğilimi taşıyacaktır. STEM adı verilen ve Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik 
(Engineering), Matematik (Maths) disiplinlerinin birlikte öğretilmesini savunan bu yaklaşımda aynı 
sistemde çalışmaktadır. Ülkemizde STEM yaklaşımına kayıtsız kalınmamış ve MEB tarafından kazanım 
merkezli STEM uygulamalarının nasıl hazırlanması gerektiği, gerekli ders planı örnekleri ve ders işleniş 
biçimleri belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı; MEB tarafından geliştirilen kazanım merkezli 
STEM uygulamalarının etkililiğinin belirlenmesi ve konu hakkında fen bilimleri öğretmenlerinin 
görüşlerinin alınmasıdır. Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın nitel boyutunda doküman analizi, içerik analizi ve yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılırken, nicel boyutunda ise “Kazanım Merkezli STEM 
Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın 
nitel boyutuna gönüllülük esasına dayanan 38 fen bilimleri öğretmeni katılım sağlarken, nicel boyutuna 
ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 367 fen bilimleri öğretmeni katılım sağlamıştır. Çalışma 
sonucunda öğretmenlerin STEM yaklaşımına yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları ve kazanım 
merkezli STEM uygulamalarının sıklıkla kullanılması gerektiğini belirttikleri tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Kazanım merkezli STEM Uygulamaları, Fen bilimleri, Öğretmen görüşü. 

 

Abstract 

 In the material design and teaching tool development processes, theoretical knowledge is often 
secondary to application activities. This situation is similar in our educational lives. The situation is the 
same in science education, which is one of the areas in need of effective education. The basis of science 
education lies in the ability to solve the problems we face in our daily lives and to manage these 
processes well. In order to develop different perspectives against problems, the concept of integration, 
which is a popular concept, has emerged in recent years. The concept of integration refers to an 
unstructured integral structure. Just like the compounds produced by a chemical reaction. Just as the 
compounds exhibit different chemical properties than the constituent elements themselves, they will 
tend to exhibit new properties, unlike parts, when integrated into different disciplines. It works in the 
same system in this approach called STEM which advocates teaching the disciplines of Science, 
Technology, Engineering and Maths together. In our country, the STEM approach has not been 
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indifferent, and how Acquisition-based STEM applications should be prepared by the Ministry of 
National Education, necessary lesson plan examples and course types have been determined. The aim 
of this study; Determining the effectiveness of STEM applications developed by the Acquisition and 
obtaining the views of science teachers on the subject. In this study, a mixed research method was used 
in which qualitative and quantitative research methods were used together. In the qualitative dimension 
of the study, document analysis, content analysis and semi-structured interview form were used and in 
the quantitative dimension, the teacher attitude scale towards STEM applications was used as a data 
collection tool. The study is based on voluntary contributions to the qualitative dimension of 38 science 
teachers, while providing a quantitative dimension is working in various regions of Turkey was on the 
participation of 367 science teachers. As a result of the study, it was determined that teachers had 
positive attitudes towards STEM approach and stated that acquisition-based STEM applications should 
be used frequently. 

Keywords: Acquisition-Based STEM Applications, Science, Teacher 's view. 

Giriş 

Bilim ve teknoloji çağımızda çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu hızlı ilerlemenin doğal bir sonucu 
olarak da nitelikli insan faktörü ön plana çıkmaktadır. Dünyada birçok ülke küresel faktörlerin etkisi ile 
birlikte ekonomik olarak sıkıntı yaşarken, 21. yüzyıl ekonomisinde artık emek ve iş gücünün rolü azalmış 
bilim ve teknolojinin yani makineleşmenin rolü ise artış göstermiştir (Herdem & Ünal, 2018). Uluslararası 
rekabet, yenilik merkezli büyüme ve teknoloji tabanlı gelişim artık 21.yüzyılda vazgeçilmez bir durum 
haline gelmiştir. Dünya ülkeleri nitelikli insan ve nitelikli iş gücü için iyi bir eğitim sistemi kurulmasına ve 
bu eğitim sistemi içerisinde fen, matematik ve mühendislik becerilerinin yer almasını ön görmüşlerdir. 
STEM yaklaşımı da buradan hareketle önem kazanmaya başlamıştır (Çorlu, 2012).  

 STEM, fen (bilim), teknoloji, matematik ve mühendislik bilgi ve becerilerine dayanan disiplinler 
arası bir kavramdır. STEM eğitimi ile öğrencilere küçük yaşlardan itibaren fen ve mühendislik 
becerilerinin kazandırılması ve karşılaşılan problemlere alternatif çözümler üretilerek sonuçlandırılması 
hedeflenmektedir (Korkmaz & Buyruk, 2016). Ejiwale’ye göre (2013, s.146 Akt. Herdem & Ünal, 2018) 
STEM; “öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği gerçek dünya problemlerine uygulamasını 
sağlayan; okul, toplum, iş dünyası ve çeşitli küresel girişimler arasında köprü olmayı, ekonomide rekabet 
edebilme becerisini ve STEM okuryazarlığını geliştirmeyi” amaç edinmektedir. STEM eğitimi farklı 
disiplinleri bir araya getirmesi ile birçok olumlu avantaj sağlar iken birtakım zorlukları da beraberinde 
getirmiştir (Yılmaz, Gülgün, Çetinkaya & Doğanay, 2018). Çünkü disiplinler arası eğitim yapılabilmesi için 
öğretmenlerin ve eğiticilerin daha çok zaman harcamaları ve daha çok çalışmaları gerekmektedir. Aynı 
zamanda pedagojik alan bilgisi ve çok disiplinli çalışmalar yapabilme becerisi de gereklidir (Çorlu, Capraro 
& Capraro, 2014). Ülkemizde son yıllarda STEM uygulamalarına olan ilginin artması sonucunda Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) bu duruma kayıtsız kalmamış ve dönem dönem yenilikler ve değişimler yapmaya 
başlamıştır. Özellikle fen bilimleri öğretmenlerinin ve mühendislik alanında çalışan kişilerin bu yaklaşıma 
ilgi göstermesi, bu konunun ciddi boyutlarda ele alınmasına neden olmuştur. Öğretmenlerin eğitilmesi, 
STEM eğitimi kursları, eğitici eğitimi programları ve STEM eğitimi sertifika programları bu durumlardan 
bazılarıdır. Şekil 1’de MEB tarafından STEM konusunda hazırlanmış yayınlar ve raporlar görülmektedir.  

 

Şekil 1. MEB tarafından STEM eğitimi konusunda hazırlanmış olan rapor ve 

kitaplar. 
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STEM eğitimi konusunda ülkemizde ilk olarak 2016 yılında MEB tarafından “STEM Eğitimi Raporu” 
hazırlanmıştır. Bu rapor ile STEM eğitiminin temelleri, öğeleri, bu eğitimi oluşturan bileşenlerin özellikleri 
ve bu konuda çalışan kişilerin genel olarak bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Özellikle öğretmenlerin 
yoğun ilgi göstermesi sonucunda MEB 2016 yılı içerisinde bir yayın daha çıkarmıştır. “STEM Eğitimi 
Öğretmen El Kitabı”. Bu kitap ile öğretmenlerin etkinlikleri nasıl tasarlayacağı, dikkat edilmesi gereken 
noktalar ve örnek etkinliklere değinilmeye çalışılmıştır (Yıldırım, 2016).  

STEM eğitimi konusunda yabancı kaynaklar incelendiğinde bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesinin 
öğrencilerin akademik başarılarına ve özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanında gelişmelerine 
olumlu katkı sağladığı ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle MEB 2017 yılında 4.sınıflar için 
“Kazanım Bazlı Bilim Uygulamaları” kitabını çıkarmıştır. Bu kitap ile öğrencilerin yapması beklenen 
etkinlikleri hedef kazanımlar çerçevesinde yapmaları hedeflenmiştir.  

STEM eğitimi yalnızca etkinliklerden ibaret değildir. Aynı zamanda teknoloji entegrasyonu olan ve 
robotik uygulamaları da içeren bir eğitim türüdür. Robotik, kodlama, yazılım ve 3D yazıcılar gibi birçok 
yeni uygulamalarda STEM eğitimi ile birlikte hayatımıza girmiştir. Bu noktada MEB tarafından 2018 
yılında 5. ve 6. sınıflarda kullanılmak üzere “Kodlama Kılavuzu” kitabı yayınlanmıştır. Bu kitap ile 
öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım temelli etkinlikleri daha rahat yapabilmeleri ve öğretmenler 
içinde bir ek kılavuz olarak kullanılması hedeflenmiştir. 2019 yılında ise MEB tarafından “Kazanım 
Merkezli STEM Uygulamaları” başlıklı bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitabın amacı ise STEM uygulamalarının 
kazanımlarla entegrasyonunun sağlanması ve araştırmacılara bu konuda örnek etkinliklerle yol 
gösterilmesinin sağlanmasıdır.  

STEM eğitimi konusunda görüldüğü üzere gerek MEB tarafından gerekse de araştırmacılar 
tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Şekil 2’de yapılan bu çalışmalara ait çıkarımlar bulunmaktadır.  

 

Şekil 2. STEM eğitimi konusunda yapılan çalışmalara yönelik çıkarımlar. 

Şekil 2 incelendiğinde STEM eğitimi konusunda yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak akademik başarı, 
tutum, kalıcılık vb. yönde deneysel çalışmalardan oluştuğu; araştırma örneklemleri incelendiğinde 
ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde ve öğretmen adayları üzerinde çalışmalar yapıldığı; özellikle öğretmenler 
ve kazanım temelli STEM uygulamalarına yönelik yapılan çalışmaların ise yeterli sayıda olmadığı 
görülmektedir. Bu noktadan hareketle yapmış olduğumuz çalışmada; öğretmenlerin kazanım merkezli 
STEM uygulamaları hakkında görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. STEM eğitimi konusunda yapılan 
çalışmaların ilgili alana birçok farklı katkısı bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma ile ilgili alana şu katkıların 
sağlanması beklenmektedir (Bkz. Şekil 3). 
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Şekil 3. Çalışmanın önemi ve alana katkısı. 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi 
tercih edilmiştir. Karma araştırma yöntemleri problem durumunun hem nicel hem de nitel boyutunun 
bulunması durumunda kullanılan ve son yıllarda oldukça tercih edilen bir araştırma yöntemidir (Yılmaz, 
2018). Çalışmanın nitel boyutunda doküman analizi, içerik analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme 
yapılırken nicel boyutunda ise tarama yöntemi kullanılmıştır.  

 

Araştırmanın örneklemi 

Araştırmanın nitel ve nicel boyutunun bulunması nedeniyle iki farklı örneklem üzerinde çalışma 
yapılmıştır. İlk olarak STEM konusunda yapılan çalışmalar doküman analizi ve içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Bu kapsamda 2005 yılından bu yana STEM konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. 
Çalışmada ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme de yapılmıştır. Bu kapsamda gönüllülük esasına dayanmak 
üzere 38 fen bilimleri öğretmeni ile 8 sorudan oluşan görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın diğer 
örneklemi ise nicel boyutunda yapılan tarama çalışmasına katılım sağlayan 367 fen bilimleri 
öğretmenidir. Araştırmanın örneklemleri belirlenirken iki farklı örneklem belirleme yönteminden 
yararlanılmıştır. İlk olarak uygun örneklem yöntem tercih edilmiştir. Araştırmacılar zaman, mekân, 
maliyet ve erişim kolaylığı sağlanabilmesi amacıyla uygun örnekleme yöntemini kullanmıştır (Fraenkel & 
Wallen, 2003). Diğer örnekleme yöntemi ise kartopu örnekleme yöntemidir. Burada amaç ulaşılabildiği 
kadar geniş bir evrene yayılabilmektir. Bu kapsamda Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan ve kazanım 
merkezli STEM uygulamalarını derslerinde kullanan öğretmenlerin uygulamaya katılması sağlanmıştır.   
 

Veri toplama araçları ve verilerin analizi 

Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları bir arada kullanılmıştır. Nitel veri toplama araçları 
olarak doküman analizi, içerik analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen makale/tez sınıflama formu ile sınıflandırılmış ve betimsel ile 
içerik analizine tabi tutulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında; ilk olarak 15 
sorudan oluşan madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşüne sunulmuştur. Akabinde alınan uzman 
görüşü doğrultusunda söz konusu görüşme formu 5 kişilik bir pilot grubu üzerinde uygulanmıştır. Yapılan 
çalışma sonucunda yeniden uzman görüşü alınmış ve 8 sorudan oluşan nihai haline kavuşturulmuştur.  

Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak “Kazanım Merkezli STEM Uygulamalarına Yönelik 
Öğretmen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ilgili alan yazındaki ölçek geliştirme aşamaları 
takip edilerek araştırmacılar tarafından 20 maddeden ve iki faktörden oluşmak suretiyle hazırlanmıştır. 
5’li likert türünde hazırlanan ölçekte maddeler tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), 
katılmıyorum (2) ve tamamen katılmıyorum (1) şeklinde hazırlanmıştır.  
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 Bulgular 

Bu bölümde nitel ve nicel veri toplama araçları ile elde edilen bulgular sırasıyla sunulmuştur. İlk 
olarak nitel verilere ait bulgular incelenmiştir. Tablo 1’de STEM eğitimine yönelik olarak yapılan 
çalışmalara yer verilmiştir.  

Tablo 1.  
2005-2019 Yılları Arasında Yapılan STEM Eğitimi Çalışmalarının Konu Alalına Yönelik Dağılımı. 

Yıl 
Akademik 

Başarı 
Tutum Kalıcılık 

Kariyer 
Bilinci 

Okul Dışı 
Öğrenme 

Robotik 
Uygulama 

Etkinlik 
Temelli 

Kazanım 
Temelli 

2005 1 - - - - 2 - - 
2006 2 1 - - - 1 - - 
2007 2 - - 1 2 1 - - 
2008 1 3 - - - 2 3 - 
2009 3 - - - 3 4 2 1 
2010 2 2 - 1 - 5 2 - 
2011 1 2 2 - 1 2 4 - 
2012 2 3 3 1 - 3 2 2 
2013 3 5 2 3 2 6 3 - 
2014 4 4 2 - 4 8 5 2 
2015 5 4 3 2 4 10 4 3 
2016 8 6 3 - 3 14 6 4 
2017 9 6 4 4 6 16 7 6 
2018 12 8 4 4 4 17 5 7 
2019 14 8 3 5 4 21 6 5 

Toplam 69 52 26 21 33 112 49 30 

*Bazı çalışmalar birden fazla kategoride yer alabilmektedir.  
 
Tablo 1 incelendiğinde STEM eğitimine yönelik olarak yapılan çalışmaların 2010 yılından sonra 

belirli aralıklarla artış gösterdiği, 2015 yılından sonra ise bu alana araştırmacıların oldukça yoğun ilgi 
gösterdiği söylenebilir. Yapılan çalışmalar arasında özellikle akademik başarı, tutum, robotik uygulamalar 
ve etkinlik temelli çalışmaların ağırlıklı olarak yapıldığı; kalıcılık, kariyer bilinci, okul dışı öğrenme ve 
kazanım temelli konuların ise biraz daha az ilgi gördüğü ifade edilebilir. Tablo 2’de STEM eğitimine 
yönelik olarak yapılan çalışmaların örneklem durumlarına yer verilmiştir.  

Tablo 2.  
2005-2019 Yılları Arasında Yapılan STEM Eğitimi Çalışmalarının Örneklem Alalına Yönelik Dağılımı. 

Yıl Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Öğretmenler Diğer Paydaşlar 

2005 - 2 1 - - - - 
2006 - - - - - - - 
2007 - 1 - 2 2 - - 
2008 - - 2 - - - 1 
2009 - 3 - 1 1 - - 
2010 - - - 1 1 - - 
2011 1 5 2 1 - 1 - 
2012 - 9 3 - 3 - 1 
2013 2 14 6 2 - - - 
2014 - 16 11 4 4 1 1 
2015 3 9 14 1 6 - - 
2016 2 12 19 5 11 1 2 
2017 2 16 25 7 10 1 - 
2018 3 24 27 2 8 2 1 
2019 2 19 21 4 6 1 1 

Toplam 15 130 131 30 52 7 7 
 

Tablo 2 incelendiğinde STEM eğitimine yönelik olarak yapılan çalışmaların örneklem gurubunun 
ağırlıklı olarak ilkokul, ortaokul ve üniversite (öğretmen adayları) düzeyinde yapıldığı; okul öncesi, lise, 
diğer paydaşlar ve öğretmenler üzerine yapılan çalışmaların ise daha az sayıda olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3’de fen bilimleri öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ve verilen 
cevapların ağırlıklandırılmış frekans oranları görülmektedir.  

Tablo 3.  
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları ve Verilen Cevapların Ağırlıklandırılmış Frekans Oranları. 

Sorular 
Verilen Cevaplar ve Ağırlıklandırılmış Frekans Oranları (f) 

                       Cevaplar                     Frekans (f) 

Kazanım merkezli STEM 
uygulamalarının diğer uygulamalardan 

farkı nedir? 

İlgi çekici 12 

Merak duygusunu harekete 
geçirmesi 

8 

Mühendislik becerilerini 
geliştirmesi 

6 

Daha detaylı olması 4 

Öğrencileri araştırmaya sevk 
etmesi 

8 

STEM uygulamalarının kazanım 
merkezli olması süreci nasıl 

etkilemektedir? 

Öğrenme çıktıları ile daha rahat 
ilişki kurulabiliyor 

8 

Hedeflenen davranışlar amaca 
uygun olarak kazanılabiliyor 

11 

Öğretmenlerin plan yapmasını 
kolaylaştırıyor 

19 

STEM eğitimi ürün odaklı mı olmalı 
yoksa kazanım odaklı mı? 

Ürün odaklı 9 

Kazanım odaklı 29 

Öğretmenler STEM eğitimine yönelik 
olarak bu tarz ek kaynakları kullanmalı 

mıdır? 

Evet, oldukça kolaylık sağlıyor 32 

Hayır, ders planlarını kendilerini 
yapmalıdır 

6 

Kazanım merkezli STEM uygulamaları 
için okul alt yapısı yeterli oluyor mu? 

Mevcut imkânlar yeterli oluyor 15 

Şartların iyileştirilmesi gerekiyor 17 

İmkânlar iyi ancak öğretmen 
eğitimleri de gerekiyor 

6 

Kazanım merkezli STEM 
uygulamalarının fen bilimleri dersinin 
uygulandığı tüm sınıflarda aktif olarak 

kullanılması gerekir mi? 

Bu uygulamalar tüm seviyelerde 
uygulanmalıdır 

8 

İlkokul düzeyinde daha az ortaokul 
düzeyinde daha çok uygulanmalıdır 

6 

Bence, tüm seviyelerde 
uygulanmasına gerek yok 

6 

Temel becerilerden üst düzey 
becerilere göre her kademede 

uygulanmalıdır 
10 

Özellikle robotik uygulamalar 
ortaokul ve üzeri sınıflarda 

uygulanmalıdır 
8 

Sizce STEM uygulamaları hangi 
temeller üzerine oturtulmalıdır? 

Süreç temelli 7 

Ürün temelli 9 

Amaç/hedef temelli 10 

Kazanım temelli 12 

STEM eğitiminin sürdürülebilirliği 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Uzun süre etkili olacaktır 17 

Belirli bir süre sonra popülerliği 
azalacaktır 

6 

Kazanım temelli olması bir 
avantajdır 

7 

İleride alternatif öğrenme 
yöntemleri yerini alacaktır 

4 

Çeşitli alanlara entegre edilmesi 
kalıcılığını arttıracaktır 

4 

Tablo 3 de kazanım temelli STEM eğitimine yönelik olarak yapılan yarı yapılandırılmış görüşme 
sonuçları bulunmaktadır. Fen bilimleri öğretmenlerinin genel olarak kazanım temelli STEM 
uygulamalarına olumlu yönde katılım sağladığı ve bu uygulamalardan memnun kaldıkları 
anlaşılmaktadır. Tablo 4 de “Kazanım Merkezli STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği” 
sonuçları sunulmuştur.  
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Tablo 4.  
Kazanım Merkezli STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği Sonuçları. 

Soru 
No 

Ölçek Maddeleri   SS 

O
lu

m
lu

 Y
ö

n
le

ri
 

1 STEM uygulamalarını derslerimde kullanmak isterim. 4.58 .18 

2 STEM eğitimi her zaman ilgimi çekmiştir.  4.67 .23 

3 STEM eğitimine yönelik kongre ve sempozyumlara katılmak isterim. 3.77 .56 

4 STEM eğitimi hizmet için eğitimler arasına alınmalı ve sürekli geliştirilmelidir.  4.69 .11 

5 Kazanım merkezli STEM uygulamaları laboratuvar becerilerimi geliştiriyor.  4.37 .47 

6 Kazanım merkezli STEM uygulamaları üzerinde daha çok çalışma yapılmalıdır.  4.77 .09 

7 Süreç, ürün ve kazanım merkezli uygulamalar birbirlerine bütünleşmiş edilmelidir.  4.39 .36 

8 Kazanım merkezli STEM uygulamaları her sınıf düzeyinde uygulanmalıdır.  4.45 .24 

9 
MEB, bu tarz uygulamaları bir kitap şeklinde hazırlamalı ve düzenli olarak 
yenilemelidir. 

4.23 .34 

10 Kazanım merkezli STEM uygulamaları kariyer becerilerimi olumlu yönde destekliyor. 4.17 .41 

O
lu

m
su

z 
Y

ö
n

le
ri

 

11 Kazanım merkezli STEM uygulamaları çok zamanımı alıyor. 1.12 .66 

12 Teknolojik alt yapının yetersiz olması, bu uygulamaların hayat bulmasını engelliyor. 1.46 .78 

13 Öğretmenlere ekstra iş yükü oluşturuyor.  2.45 .79 

14 Kazanım merkezli STEM uygulamaları her zaman öğrencilerin ilgisini çekmiyor. 1.03 .88 

15 Bu uygulamalar çok karışık ve zaman alıcıdır. 1.77 .63 

16 STEM uygulamaları kazanım merkezli değil, süreç merkezli olmalıdır.  1.96 .74 

17 Kazanım merkezli uygulamalar her sınıf düzeyi için uygun değildir.  1.02 .46 

18 
Kazanım merkezli uygulamalar ilkokul düzeyinde değil ortaokul düzeyinde 
uygulanmalıdır. 

2.74 1.14 

19 Kazanım merkezli STEM uygulamaları öğretim sürecini zorlaştırmaktadır. 1.55 .54 

20 Bu tarz uygulamaları derslerimde uygulamayı düşünmüyorum.  .99 .28 

  

Tablo 4 de öğretmenlerin kazanım merkezli STEM uygulamalarına vermiş oldukları olumlu ve 
olumsuz cevaplar bulunmaktadır. Buna göre öğretmenlerin vermiş olduğu olumlu cevaplardan 

ortalaması en yüksek olan madde = 4.77 ile “Kazanım merkezli STEM uygulamaları üzerinde daha çok 

çalışma yapılmalıdır” olurken en düşük madde ise = 3.77 ile “STEM eğitimine yönelik kongre ve 
sempozyumlara katılmak isterim” olmuştur. Öğretmenlerin vermiş olduğu olumsuz cevaplardan 

ortalaması en yüksek olan madde = 2.74 ile “Kazanım merkezli uygulamalar ilkokul düzeyinde değil 

ortaokul düzeyinde uygulanmalıdır” olurken en düşük madde ise = .99 ile “Bu tarz uygulamaları 
derslerimde uygulamayı düşünmüyorum” olmuştur.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Fen bilimleri öğretmenlerinin kazanım merkezli STEM uygulamaları hakkında görüşlerinin 
belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar nitel ve nicel bulgular olmak üzere iki 
aşamada tartışmaya tabi tutulmuştur. İlk olarak nitel bulgular yorumlanmıştır. Tablo 1 incelendiğinde 
son yıllarda özellikle robotik uygulamaların bir hayli ilgi gördüğü bu durumu akademik başarı, tutum ve 
etkinlik temelli çalışmaların izlediği görülmektedir. Bu durum alan yazında birçok çalışmada benzerlik 
göstermektedir (Avinal, 2019; Doğanay, 2018; Gülgün, Yılmaz, Avan, Ertuğrul Akyol & Doğanay, 2019; 
Timur & Özdemir, 2018). Özellikle teknolojik uygulamaların hayatımıza girmiş olması ve yazılım tabanlı 
teknolojilerin (açık kaynak kodlu-kullanıcısına müdahale etme ya da geliştirebilme imkânı tanıması) 
kullanılmaya başlanması bu durumu oldukça desteklemektedir. Ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerin ve bu 
alanda çalışma yapan kişilerin sosyal medyada yapmış oldukları çalışmaları yayımlaması bu çalışmalara 
olan ilgi ve alakayı bir kat daha arttırmaktadır.   

Tablo 2 incelendiğinde STEM eğitimine yönelik olarak yapılan çalışmaların ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde bir hayli fazla olduğu, okul öncesi dönemde ve öğretmenlerin temele alındığı çalışmalarda ise 
bu durumun daha düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. STEM eğitimi konusunda özel okullar, 
kolejler ve birçok özel kuruluşlar bu eğitimi ilkokul çağlarında başlatmakta ve gelişimlerini bu sürecin 
üzerine inşa etmektedirler. Bu tarz çalışmaların ilkokul ve ortaokul düzeyinde çok sayıda yapılmasının bir 
diğer sebebi ise öğretmenlerin ve eğiticilerin çok fazla bilgi ve beceriye sahip olmadan mevcut bilgilerini 
geliştirmek suretiyle uygulayabiliyor olmasıdır (Yıldırım & Altun, 2015). Çünkü lise ve üzeri düzeylerde 
öğrenciler temel becerilerden ziyade gelişmiş üst bilişsel becerileri kullanmak istemektedir. Bu durum 
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ise öğretmenlere ve eğiticilere ek beceriler kazanılması ve daha çok emek harcanması olarak geri 
dönmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin yarı yapılandırılmış sorulara verdiği yanıtlar bulunmaktadır. 
Öğretmenler “Kazanım merkezli STEM uygulamalarının diğer uygulamalardan farkı nedir?” sorusuna ilgi 
çekici (n=12), merak duygusunu harekete geçirmesi (n=8), mühendislik becerilerini geliştirmesi (n=6), 
daha detaylı olması (n=4) ve öğrencileri araştırmaya sevk etmesi (n=8) şeklinde cevaplar vermiştir. Bu 
durum STEM uygulamalarının öğretim sürecini olumlu yönde etkilediğini ve öğretmenler tarafından 
genel olarak kabul gördüğünü göstermektedir (Dede & Yaman, 2003).  

Öğretmenler “STEM uygulamalarının kazanım merkezli olması süreci nasıl etkilemektedir?” 
sorusuna öğrenme çıktıları ile daha rahat ilişki kurulabiliyor (n=8), hedeflenen davranışlar amaca uygun 
olarak kazanılabiliyor (n=11), Öğretmenlerin plan yapmasını kolaylaştırıyor (n=19) şeklinde cevaplar 
vermiştir. Bu durum kazanım merkezli STEM uygulamalarının hedef davranışların kazanılmasında etkili 
olduğunu ve öğretmenler tarafından yüksek düzeyde kabul gördüğünü ifade etmektedir.   

Öğretmenler “STEM eğitimi ürün odaklı mı olmalı yoksa kazanım odaklı mı?” sorusuna ürün odaklı 
(n=9) ve kazanım odaklı (n=29) şeklinde cevaplar vermiştir. Bu durum kazanım merkezli STEM 
uygulamalarının ürün odaklı uygulamalardan daha çok ilgi gördüğünü ve öğrencilerin süreç becerilerinin 
gelişmesinin ortaya konulan üründen daha önemli olduğunu vurgulamaktadır (Tekbıyık & Akdeniz, 
2008).   

Öğretmenler “Öğretmenler STEM eğitimine yönelik olarak bu tarz ek kaynakları kullanmalı mıdır?” 
sorusuna evet, oldukça kolaylık sağlıyor (n=32) ve hayır, ders planlarını kendilerini yapmalıdır (n=6) 
şeklinde cevaplar vermiştir. Bu durum kazanım merkezli STEM uygulamalarının bulunduğu kaynakların 
öğretmenler tarafından oldukça yüksek oranda kabul gördüğünü ve eğitim öğretim sürecinde 
öğretmenlerin bu tarz ek kaynaklardan faydalanmak istediklerini göstermektedir (Yıldırım, 2018).  

Öğretmenler “Kazanım merkezli STEM uygulamaları için okul alt yapısı yeterli oluyor mu?” 
sorusuna mevcut imkânlar yeterli oluyor (n=15), şartların iyileştirilmesi gerekiyor (n=17) ve imkânlar iyi 
ancak öğretmen eğitimleri de gerekiyor (n=6) şeklinde cevaplar vermiştir. Bu durum kazanım merkezli 
STEM uygulamalarının okullarda mevcut durumunun okul türüne ve bulunduğu Sosyoekonomik 
faktörlere göre değişim gösterebildiğini ve bu imkânların yanı sıra öğretmenlerin de eğitim alması 
gerektiği konusunu ön plana çıkarmaktadır (Felix & Harris, 2010). 

Öğretmenler “Kazanım merkezli STEM uygulamalarının fen bilimleri dersinin uygulandığı tüm 
sınıflarda aktif olarak kullanılması gerekir mi?” sorusuna bu uygulamalar tüm seviyelerde uygulanmalıdır 
(n=8), ilkokul düzeyinde daha az ortaokul düzeyinde daha çok uygulanmalıdır (n=6), bence tüm 
seviyelerde uygulanmasına gerek yok (n=6), temel becerilerden üst düzey becerilere göre her kademede 
uygulanmalıdır (n=10) ve özellikle robotik uygulamalar ortaokul ve üzeri sınıflarda uygulanmalıdır (n=8) 
şeklinde cevaplar vermiştir. Bu durum öğretmenlerin bu konuda hem fikir olmadıklarını ancak temel 
becerilerden üst düzey becerilere doğru gidilmesi konusunda eğilim gösterdiklerini ifade etmektedir 
(Yamak, Bulut & Dündar, 2014).  

Öğretmenler “Sizce STEM uygulamaları hangi temeller üzerine oturtulmalıdır?” sorusuna süreç 
temelli (n=7), ürün temelli (n=9), amaç/hedef temelli (n=10) ve kazanım temelli (n=12) şeklinde cevaplar 
vermiştir. Bu durum öğretmenlerin süreç ve ürün temelinden ziyade kazanım ve amaç/hedef temelli 
uygulamalara yönelim gösterilmesinin uygun olacağı kanaatinde oldukları belirtmektedir. Bu sonuç artık 
ortaya konulan ürünün değil kazanılan davranışların ve amaçların önemli hale geldiğini ifade etmektedir 
(Avan, Gülgün, Yılmaz & Doğanay, 2019).  

Öğretmenler “STEM eğitiminin sürdürülebilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna uzun 
süre etkili olacaktır (n=17), belirli bir süre sonra popülerliği azalacaktır (n=6), kazanım temelli olması bir 
avantajdır (n=7), ileride alternatif öğrenme yöntemleri yerini alacaktır (n=4), çeşitli alanlara entegre 
edilmesi kalıcılığını arttıracaktır (n=4) şeklinde cevaplar vermiştir. Bu durum öğretmenlerin kazanım 
temelli STEM uygulamalarına ve STEM eğitimine yönelik olumlu düşüncelerinin olduğunu ve STEM 
eğitiminin 21.yüzyılda uzun bir süre etkili bir eğitim yaklaşımı olarak kullanılabileceğini ön gördüklerini 
ifade etmektedir (Haynes & Santos, 2007).  

Tablo 4 incelediğinde kazanım merkezli STEM uygulamaları tutum ölçeği sonuçlarının olumlu ve 
olumsuz yönleri ele alacak şekilde hazırlandığı görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin kazanım 
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merkezli STEM uygulamalarına yönelik düşüncelerinin oldukça yüksek düzeylerde seyrettiği ve bu 
uygulamalara yönelik olumlu tutumlar içerisinde bulunduğu söylenebilir. Nitekim alan yazında STEM 
uygulamalarına katılan öğretmenlerin bu uygulamadan memnun kaldıkları ve derslerinde kullanmak 
istedikleri benzer çalışmalar sonucunda da bulunmuştur (Doğanay, 2018; Morrison, 2006; Ostler, 2012). 
Yapılan çalışma sonucunda şu önerilerde bulunulabilir; 

 Alan yazında Kazanım temelli STEM uygulamalarına yönelik yeterli sayıda çalışma 
bulunmadığından daha geniş örneklemleri temsil edecek düzeyde yeni çalışmalar yapılabilir,  

 Öğretmenlerin kazanım temelli uygulamaları ve etkinlikleri kendilerinin tasarlayabilmesi için 
“tasarım yapabilme ve etkinlik üretme” temalı yol gösterici ve eğitici nitelikte ek kaynakların 
üretilmesi sağlanabilir, 

 Kazanım temelli STEM uygulamaları hakkında öğretmenler daha fazla bilgilendirilmeli ve bu 
konu hizmet içi eğitimlerde yer almalıdır.  
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Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisiyle Tasarlanan Etkinliklerin 

Fen Öğretimine Etkisi Hakkında Öğrenci Görüşleri 

Merve Avinal181, Abdullah Aydın182 

 

Öz 

Geleceğin üretim teknolojisi olarak görülen üç boyutlu yazıcılar son yıllarda birçok alanda 

kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Tıp, mimarlık gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan üç 

boyutlu yazdırma teknolojileri eğitim alanında da giderek artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Üç boyutlu 

yazıcılara ilişkin her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, bu teknolojinin eğitimde nasıl 

kullanılabileceğine ilişkin sınırlı çalışma yer almaktadır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 

birinci yarıyılında Kastamonu il merkezindeki bir devlet ortaokulunun altıncı sınıflarından iki şubede 

öğrenim gören öğrencilerle yapılmıştır. Bu öğrencilerin bir şubesi deney (n=30), diğer bir şubesi ise 

kontrol grubu (n=30) olarak rastgele seçilmiştir. Kontrol grubu öğrencilerine vücudumuzdaki sistemler 

ünite konuları mevcut fen bilimleri öğretim programına göre anlatılmış, deney grubundaki öğrencilere 

ise üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile geliştirilen etkinliklerle anlatılmıştır. Deney grubundan başarı testine 

göre en yüksek, orta ve düşük başarı ortalamasına sahip olan 2’şer öğrenciden toplamda 6 öğrenci ile 

yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve 

elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, ünite konularını 

öğrenmelerinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle tasarlanan etkinliklerin kullanılmasının öğrenmelerini 

kolaylaştırdığını ve derslerinin çok eğlenceli geçtiğinden bahsetmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, fen öğretimi, öğrenci görüşü 

 

Abstract 

The three-dimensional printers, which are considered as the production technology of the future, have 
started to be used and spread in many areas in recent years. The three-dimensional printing 
technologies, which are widely used in medicine, architecture and many other fields, are increasingly 
being received in the field of education. While there are new developments regarding the three-
dimensional printers every day, there are limited studies on how this technology can be used in 
education. The study was carried out with 60 students studying in sixth grade of a state middle school 
in the province of Kastamonu in the first semester of 2018-2019 academic year. There are 30 students 
in randomly determined experimental and control groups. The subjects of the systems in our body unit 
to the control group students were explained according to the current science curriculum and the 
students in the experimental group were explained with the activities developed with three-dimensional 
printer technology. Semi-structured interviews were conducted with a total of 6 students from 2 
students each having the highest, middle and low achievement average according to the achievement 
test from the experimental group. In the analysis of the qualitative data obtained, content analysis was 
used and according to the findings obtained, the majority of the students who participated in the 
research mentioned that using the activities designed with three-dimensional printer technology in 
learning the subjects of the unit facilitated and their learning and their lessons were very enjoyable. 

Keywords: Three-dimensional printer technology, science education, student opinion 
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Giriş 

Üç boyutlu yazıcı, 1970'lerde ortaya çıkan bir teknolojidir. Üç boyutlu yazdırma, üç boyutlu bir 
bilgisayar modelinden ardışık malzeme katmanlaması yoluyla bir nesnenin oluşturulması işlemidir. 
Katmanlı üretim olarak adlandırılan üç boyutlu yazdırma sürecinde bir nesnenin baskısı tabandan 
başlayarak katman katman malzemenin üst üste eklemlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Üç 
boyutlu yazdırma sürecinde üç boyutlu yazıcılardan yararlanılmakta ve bu yazıcılar aracılığıyla dijital bir 
tasarım fiziksel nesneye dönüştürülmektedir. Geleceğin üretim teknolojisi olarak görülen üç boyutlu 
yazıcılar son yıllarda birçok alanda kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Tıp, mimarlık ve birçok 
alanda yaygın olarak kullanılan üç boyutlu yazdırma teknolojileri eğitim alanında da giderek artan bir 
ilgiyle karşılanmaktadır. Üç boyutlu yazıcılara ilişkin her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, bu 
teknolojinin eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin sınırlı çalışma yer almaktadır. 

Üç boyutlu yazıcı kullanımı 21. yüzyıl eğitiminde oldukça popüler hale gelmiştir. Birçok farklı 
disiplini bünyesinde barındıran üç boyutlu yazıcı kullanımı özellikle yazılım, robotic kodlama, mühendislik 
ve teknoloji boyutlarını eş güdümlü olarak kullanabilme becerileri sağlamaktadır (Yıldırım, 2016). Bu 
özelliği sayesinde öğrenciler multidisipliner bir yaklaşım ile yetiştirilmekte ve nitelikli bir birey olma 
yolunda hızla ilerlemektedirler. Çünkü çok disiplinli yaklaşımlarda bireyler karşılaştıkları problem 
durumlarına sistematik ve bilimsel çözümler bulabilir, bilgilerini yeni durumlara uyarlayabilir, bilimsel 
bilgiye erişebilir ve bunları yaparken merak ve ilgi düzeylerini sürekli olarak yüksek tutabilirler (Yıldırım 
& Şensoy, 2016). İşte belirtilen bu nedenler ışığında; fen bilimleri eğitiminde üç boyutlu yazıcı kullanarak 
eğitim verilmesinin ve bu eğitimin avantajları ile dezavantajlarının belirlenmesinin ilgili alanyazına 
olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Üç boyutlu yazıcılar aslında çok da yeni bir teknoloji sınıfı 
değildir. Çünkü ilk uygulamaları 1980’li yıllara kadar uzanmaktadır. İlk üç boyutlu yazıcı dönemin fizik 
mühendislerinden birisi olan “Charles Hull” tarafından 1984 yılında üretilmiştir. İlk başlarda çok yüksek 
maliyetleri olsa da özellikle sanayi alanında prototip geliştirilmesi aşamalarında sıklıkla tercih edilmiştir 
(Eisenberg, 2013). 

Alanyazındaki çalışmalara yön veren ve güncel eğilimlerin belirlenmesine imkan tanıyan bazı 
raporlarda 3B yazıcı ve yazdırma teknolojilerinin içinde bulunduğumuz yıllarda yaygınlaşmaya 
başlayacağı ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların gün geçtikçe artacağı vurgulanmaktadır (Johnson 
vd., 2013; Yıldırım, Yıldırım ve Çelik, 2018). 

Yöntem 

Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle tasarlanan etkinliklerin fen 

öğretimine etkisine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, nitel verilere dayalı 

betimsel bir çalışmadır. 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 türü olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Şimşek, 

2013). Bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formları nitel çalışmalarda sıklıkla tercih edilen veri toplama araçlarıdır (Çepni, 2014). Bu araştırmada, 

öğrencilerin üç boyutlu yazıcılar ile tasarlanan etkinlikler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacıya oldukça kolaylık sağlayan ve esneklik 

yapabilme fırsatı sunan yarı yapılandırılmış görüşme formu diğer görüşme formlarına göre daha 

kullanılışlıdır. Çünkü araştırmacı zaman zaman sürece müdahale etmek isteyebilir ve çalışmayı bu 

doğrultuda yönlendirebilir (Yıldırım & Şimşek, 2011). Yarı yapılandırılmış görüşmeler, üç boyutlu yazıcı 

teknolojisi ve geliştirilen etkinlikler hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amaçlı yapılmıştır. 

Görüşmeye katılan öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve verdikleri cevaplarda samimi 

oldukları kabul edilmiştir. 

Katılımcılar 

Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılında Kastamonu il merkezindeki bir devlet 

ortaokulunun altıncı sınıflarından iki şubede öğrenim gören öğrencilerle yapılmıştır. Bu öğrencilerin bir 

şubesi deney, diğer bir şubesi ise kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Kontrol grubu öğrencilerine 

vücudumuzdaki sistemler ünitesi konuları mevcut fen bilimleri öğretim programına göre anlatılmış, 

deney grubundaki öğrencilere ise üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile geliştirilen etkinliklerle anlatılmıştır. 
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Deney grubundan başarı testine göre en yüksek, orta ve düşük başarı ortalamasına sahip olan 2’şer 

öğrenciden toplamda 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle tasarlanan etkinliklerin fen 
öğretimine etkisine yönelik görüşlerini belirlemek için 6 adet açık uçlu sorudan oluşmuş yarı 
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlık aşamasında, ilk olarak 10 
maddelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanırken araştırma 
problemi ile ilgili tüm boyutların kapsanmasına dikkat edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2011). Hazırlanan bu 
sorular bir alan uzmanına ve iki fen bilimleri öğretmenine gösterilmiştir. Uzman ve öğretmenlerin 
önerileri doğrultusunda süre ve soruların anlaşılırlığı bakımından gerekli düzenlemeler yapılmış ve 10 
sorudan 6 soruya düşürülmüştür. Görüşme formu, esas uygulamadan önce araştırmaya dahil olmayan 3 
öğrenciye uygulanmış, toplamda uygulanması gereken süre ve sorulan soruların anlaşılırlığı hakkında 
fikir edinilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, deney grubundan gönüllülük esasına dayanarak 6 
öğrenciye 30 dakika süreyle uygulanmıştır. 

Uygulama Süreci 

Bu araştırmada vücudumuzdaki sistemler ünitesi konuları, kontrol grubu öğrencilerine mevcut fen 
bilimleri öğretim programına göre, deney grubundaki öğrencilere ise üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile 
geliştirilen etkinliklerle anlatılmıştır. Araştırma için ortaokul altıncı sınıf fen bilimleri dersinde yer alan 
“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi seçilmiştir. Bu ünitenin seçilme sebepleri arasında; kazanım sayısının 
(11) ve ders saatinin (24) fazla olması önemliydi. Çünkü etkinliklerin yapılabilmesi için geniş bir süre 
gerekmektedir. Bu açıdan 24 ders saati etkinlikler için uygun görülmüştür. Bunun yanında ünite 
kazanımları incelendiğinde genellikle model kullanımı önerilmektedir. Bu ünitenin beş adet konu 
başlığının alt konularına bakıldığında vücudumuzdaki organ ve görevlerinden bahsedilmektedir. Deney 
grubu öğrencilerine bu organların modellerle anlatılabilmesi için en iyi yollardan biri de üç boyutlu yazıcı 
teknolojisi kullanılarak bu alt konu başlıklarında geçen organların modellerini yapmak ve bu modeller 
yardımıyla konuları öğretmektir. Deney grubundaki öğrenciler ilgili ünite konularına göre gruplara 
ayrılmış ve öğrencilere her hafta o haftanın konusuyla ilgili çalışma yaprakları verilmiştir. Öğrenciler bu 
çalışma yapraklarındaki resimlerden yararlanarak kendi tasarımlarını yapmışlardır. Daha sonra 
araştırmacılar tarafından öğrencilerin konuyla ilgili hazırlamış oldukları tasarımlar, üç boyutlu yazıcı 
teknolojisi yardımıyla model haline getirilmiş ve bu somut modeller konuların öğretiminde kullanılmıştır. 
6 haftalık uygulama süreci bu şekilde devam etmiştir. Uygulama sırasında konuların öğretiminde 
kullanılan ve üç boyutlu yazıcı teknolojisinden elde edilen modellerden bir kaç örnek aşağıda 
gösterilmiştir. 

     

Şekil 1. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinden elde edilen modeller  

Verilerin Analizi 

Çalışmada nitel verilerin elde edilmesinde, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formunun amacı öğrencilerin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle geliştirilen 
etkinliklerin adı geçen ünite konularını öğrenmelerindeki olumlu ya da olumsuz görüşlerini tespit 
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etmektir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuş ve biri araştırmacı 
olmak üzere iki kişi tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Bu kodlar, tanımladıkları ortak olgular 
doğrultusunda bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Yapılan bu kodlamalar sonucunda 
benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuş ve elde edilen görüşme verileri daha anlamlı hale getirilmiştir. 
Kodlayıcılar arası güvenirliği belirlemek için uyum yüzdesi hesaplanmıştır. Bu değerin hesaplanmasında 
Miles & Huberman (1994)’ın aşağıdaki uyum yüzdesi formülü kullanılmıştır.  

 

Çalışmanın güvenilir olarak nitelendirilebilmesi için bu oranın %85 ve üzerinde olması 
önerilmektedir (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Yukarıdaki formüle göre kodlayıcılar arası uyumu 
%89 olarak bulunmuştur. 

Bulgular 

Nitel verilerin analizinden elde edilen bulgular her bir görüşme sorusuna göre ayrı ayrı düzenlenmiş 
ve örnek olarak birinci soruya öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen veriler Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçları 

 

Şekil 2’ ye göre; araştırmaya katılan öğrencilerin 5’i (%83,3) konuları daha iyi anladıklarından, 
öğrencilerin tamamı (%100) konuları zihinlerinde daha rahat canlandırdıklarından, 4 öğrenci (%66,7) 
öğretimin etkili ve güzel olduğundan ve derse ilgilerinin daha da arttığından, 5 öğrenci (%83,3) zamandan 
tasarruf ettiklerinden ve yine öğrencilerin tamamı (%100) üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile geliştirilen 
etkinliklerin hayal güçlerini arttırdığından bahsetmişlerdir. Aynı şekilde diğer görüşme soruları da bu 
şekilde incelenmiştir. Genel olarak öğrenciler, üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle geliştirilen etkinliklerden 
zevk aldıklarını, ünite konularını öğrenmede daha başarılı olduklarını, derse aktif katıldıklarını ve bir 
problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Deney grubu öğrencilerinden akademik başarı son-test puanlarından yararlanarak, düşük, orta ve 
yüksek başarı ortalamasına sahip öğrenciler arasından 2’şer öğrenci seçilmiş ve gönüllülük esasına 
dayanarak toplamda 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Burada amaç, altı 
haftalık uygulama sürecinde deney grubundaki 6 öğrencinin ünite konularını üç boyutlu yazıcı 
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teknolojisiyle geliştirilen etkinliklerin öğrenmelerine etkisi hakkındaki görüşlerini almaktır. Aynı zamanda 
deney grubu öğrencilerinin üç boyutlu yazıcı teknolojisinden de haberdar olmaları sağlanmıştır. Deney 
grubundan seçilen bu 6 öğrenciye, söz konusu ünite kazanımlarını da dikkate alacak şekilde 6 adet açık 
uçlu soru sorulmuş ve cevaplarını görüşme formuna yazmaları istenmiştir. Elde edilen bu cevaplar gerekli 
düzeltmeler yapılarak akıcı ve anlaşılır hale getirilmiştir. Temalar ve kodlamalar sonucunda aşağıda 
belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Öğrencilerin, üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle tasarlanan etkinlikler ile gerçekleştirilen 
derslerden oldukça memnun kaldıkları ve beklentilerinin olumlu yönde arttığı,  

 Öğrencilerin üç boyutlu yazıcılar yardımıyla tasarlanan etkinlikler süresince sıkılmadıkları, 
dikkatlerinin pek fazla dağılmadığı ve etkinliklere büyük bir istek ve katılım sağlamaya çaba 
gösterdikleri,  

 

 Öğrencilerin üç boyutlu yazıcılar ile üretilen materyaller yardımıyla mikro düzeydeki ya da 
zihinlerinden canlandıramadıkları şekil ve yapıları daha rahat anladıklarını ve konuları 
öğrenmede bu materyallerin etkili olduğunu hissettikleri, 

yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçları destekler nitelikte alanyazında 
mevcut çalışmalar da bulunmaktadır (Jo vd., 2016; Saorin vd., 2017). Son yıllarda üç boyutlu yazıcı 
teknolojisinin önemli bir kullanım alanı da eğitimdir. Günümüzde hücre, mikroorganizma gibi mikro 
sistemlerden yeryüzü, uzay gibi makro sistemlere insan gözüyle gözlemlenmesi imkânsız ya da zor olan 
kavram ve olgulardan, insan anatomisi, DNA sarmalı ya da atom modeli gibi çok bileşenli yapıların 
öğretilmesine kadar pek çok farklı alanda üç boyutlu yazıcı uygulamalarına rastlanabilmektedir (Emre, 
Yolcu & Celayir, 2015; Özgüven, 2015; Lipson & Kurman, 2013a; Lipson & Kurman, 2013b; Petrick & 
Simpson, 2013; Karaduman, 2017; Bardakçı vd., 2018; Brown, 2015; Chien, 2017). Düşen yatırım 
maliyetleri sayesinde bu teknolojinin yaygın kullanımının artması ile eğitimci ve öğrenci arasındaki 
etkileşim daha da artacak ve öğrencilerin zihinlerinde canlandırdıklarının elle tutulur nesnelere 
dönüşmesi ile yaratıcılık ve yenilikçi düşünce yeteneği kazanmaları kolaylaşacaktır (Kökhan & Özcan, 
2018). 

Öneriler 

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak daha farklı ve güncel ders etkinlikleri geliştirilebilir. Fen 
Bilimleri Dersi Öğretim Programında üç boyutlu yazıcı teknolojisine ve kullanılmasına yönelik daha fazla 
yer verilebilir. Okullarda üç boyutlu yazıcıların kullanılabileceği bir yazdırma odası kurulabilir. 
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme ve 

Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi 

Özkan Gören183, Yasemin Katrancı184 

Öz 

 Problem çözme ve oluşturma, matematik eğitiminde kazandırılması gereken önemli iki beceri 
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, problem çözme ile problem oluşturma becerilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yapılmıştır. 
Çalışmanın katılımcıları uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışma bir 
ortaokulda öğrenim gören 358 sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Verileri toplamak amacıyla üç 
sözel problem hazırlanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda problem çözme ile 
problem oluşturma becerileri aşamalı puanlama ölçeği/rubrik ile değerlendirilmiştir. Sonuçta, 
öğrencilerin problem çözmenin üç aşamasında (problemi anlama, plan yapma ve değerlendirme) yeterli 
olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem oluşturma konusunda da yeterli olamadıkları 
sonucu elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Problem çözme, problem oluşturma, beceri, değerlendirme 

Abstract 

 Problem-solving and posing are among the two skills that must be gained in mathematics 
education. In this regard, problem-solving and problem-posing skills have been examined in this study. 
In this study, a case study, which is based on the qualitative approach, was executed. The participants 
of the study were determined according to convenience sampling. In this context, the study was 
conducted with 358 eighth-grade students in a middle school. In order to collect data, three open-ended 
problems were posed. The data were analyzed by descriptively. In this regard, the skills of problem-
solving and posing were evaluated by using a graded scoring scale/rubric. As a result, it was found that 
the students did not succeed in the three levels (understanding the problem, devising a plan, and 
evaluation) of problem-solving. Besides, the students did not succeed in problem-posing, as well. 

Keywords: Problem solving, problem posing, skill, evaluation  

Giriş 

Toplumların gelişmesinde eğitimin rolü hiç şüphesiz tartışılmazdır. Sosyal bir varlık olan insanı 
hayata hazırlayarak, hayatlarında başarıya ulaşmalarını sağlayacak zihinsel becerilerin kazandırılması 
eğitimin temel amacıdır (Çelik ve Güler, 2013). Bu zihinsel becerilerden bir tanesi de problem çözmedir. 
Toplumsal hayattaki öneminin yanı sıra problem çözme matematik öğretiminde de önemli bir yere 
sahiptir (Turhan, 2011). Bu nedenle, problem çözme, matematik dersi müfredatlarının temelinde yer 
almıştır. Bu yüzden, matematik eğitimcileri problem çözme konusuna ayrı bir önem vermiştir. 
Matematik eğitimcileri, eğitimin öncelikli amacı olarak, öğrencilerin problem çözme becerilerinin 
geliştirilmesinde ve bu beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesi konularına aynı görüşe sahiptirler (Karataş 
ve Güven, 2004).  

Problem çözme sadece matematikte değil sosyal hayatımızın birçok alanında görülebilir. Örneğin; 
ekonomistler sermaye ve kaynak dağılımında karşılaştıkları problemleri çözerken problem çözme ile 
karşılaşabilirler. Bir deney formüle edilirken kullanılan matematiksel eşitliklerde veya psikolojik 
danışmanlar, bireylerin aileleri ve kendileri ile karşılaştıkları sorunların çözümünde problem çözmeyi 
kullanabilirler (Koray ve Azar 2008). Ayrıca mühendislik alanlarında sıklıkla problem çözmeye 
başvurulmaktadır. Mimari, bahçe düzenlemesi, şehirlerin yerleşim planları vb. gibi pek çok alanda 
karşılaşılan sorunlar problem çözme yaklaşımı ile giderilebilmektedir. Bunların yanı sıra bilim insanları 
evrenin sırlarını anlamaya ve çözmeye çalışırken bu yaklaşımı kullanmaktadır (Custer, 1999; Koray ve 
Azar 2008). Bu sebeplerle bireylerin karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri için problem çözme 
becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi gerekir. Çünkü problem çözme becerisi bireyin zihninin 
harekete geçirerek onun zihinsel gelişimini sağlamaktadır. Problem çözme aşamalarını incelediğimizde, 
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öğrencilerin matematik bilgisi ve problem çözebilme yetisi hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bu beceriye 
sahip öğrencilerin matematik dersi başarılarının da yüksek olması ön görülmektedir (Özsoy, 2005). Bu 
kapsamda, problem çözme becerisi, bireylerin hem matematik dersinde başarısının artması için hem de 
günlük hayatta karşılaştıkları problemlere mantıklı ve etkili çözümler getirebilmeleri için sahip olmaları 
gereken bir beceridir. Ancak öğrencilerin problem çözme becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı ve 
problem çözmede sorunlar/sıkıntılar yaşadıkları belirtilmektedir (Karataş ve Güven, 2004; Soylu ve Soylu 
2006). Problem çözmede yaşanan sıkıntıların ve problem çözme becerilerinin yeterli düzeyde 
olmamasının sebepleri arasında öğrencilerin matematiksel tanımları ve çözüm stratejilerini bilmemeleri 
yer almaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin işlem bilgisinin eksikliği ile okuduğunu anlama becerisine 
sahip olmamaları, sistematik ve mantıklı düşünmeyi gerçekleştiremiyor olmaları problem çözmede 
sıkıntılar yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu sıkıntıların yanında problem çözmenin 
değerlendirilmesi de oldukça zahmetli bir iş halini almaktadır. Kimi öğrenciler mükemmel stratejiler 
kullanmalarına rağmen doğru sonuca ulaşamazken, kimileri yanlış bir mantıkla doğru sonuca 
ulaşabilmektedirler (Gökkurt, Örnek, Hayat ve Soylu 2015). 

Problem çözmede sadece doğru sonuç bulmak değil; problemi anlamak, problemi çözerken seçilen 
stratejiler ve problemin değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Problem çözmenin aşamalarını 
değerlendirirken öğrencilere yaptıkları yanlışlara ve yaptıkları yanlışların problem çözmenin hangi 
aşamasında olduğuna dair dönüt verilmesi gerekir. Ancak matematik öğretmenleri genelde dönüt 
vermek yerine problemin doğru çözümünü bir daha anlatmayı tercih etmektedir ve problem çözmedeki 
diğer aşamaların (problemi anlama, plan hazırlama ve değerlendirme) üzerinde durmamaktadır. Birgin 
ve Baki’de (2007) çalışmalarında, öğretmenlerin derslerini genellikle geleneksel yöntemlerle işlediklerini, 
problem çözme aşamalarını değerlendirmediklerini belirtmişlerdir. Bu sebeple de değerlendirmelerin 
geleneksel yöntemler yerine alternatif yaklaşımlarla değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. Böylece hem değerlendirme işinin kolaylaşacağı hem de objektif bir yol izleneceği ön 
görülmektedir.  

Son yıllardaki alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde matematik eğitimi bakış açılarında önemli 
değişiklikler olduğu görülmüştür. Artık matematik eğitimi, yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu 
bilgiyi kullanan, uygulayan, eleştiren, transfer eden ve problem çözen bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. 
21. yüzyıl bilgi toplumlarının, yaşamı devam ettirme ve bireylerin edinmekte olduğu temel bilgi ve 
becerilerinin üstüne, bir takım “yeni yeterlilikler” kazanmaları gerekir. Bu yeni yeterlilikler arasında 
problem çözmenin yanı sıra problem oluşturmanın da yer aldığı düşünülmektedir. Verilen problemin 
çözümünü yaparak doğru sonuca ulaşmanın yanında yeni problemlerin oluşturularak çözülmesi 
matematik eğitiminde tartışılması gereken önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sebeple son zamanlarda matematik öğretimindeki yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin 
problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, verilen durumlardan yola çıkarak yeni problemler 
üretme veya var olan problemlerin içeriğinde bazı değişiklikler yaparak kendine has yeni problemler 
oluşturmayı ifade eden problem oluşturma becerilerinin geliştirilmesine de önem verildiği 
görülmektedir. Çünkü kalıplaşmış ve hazır problemlerle çalışıldığında öğrenciler kitaplara ve diğer 
kaynaklara bağlı kalmaktadır. Verilen problemin çözümü için farklı çözüm stratejileri belirlemeye ihtiyaç 
duymamaktadırlar. Farklı bir problem durumu ile karşılaştıklarında ise ne yapacaklarını bilememekte ve 
nasıl davranacaklarına karar verememektedirler (Dede ve Yaman, 2005). Bu sebeple öğrencilere 
problem çözme becerisinin yanı sıra problem oluşturma becerisinin de kazandırılması ve bu becerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.  

Matematik eğitiminde problem çözme ile birlikte problem oluşturmaya da yapılan vurgu 
artmaktadır. Bu da öğrencilerin bu konulardaki kullandıkları kavramların ve görüşlerin incelenmesini 
önemli hale getirmektedir. Matematik eğitimine yönelik reform çalışmalarında ve öğretim 
programlarında hemen hemen her sınıf düzeyindeki her matematik konusuna problem çözme ve 
oluşturmanın entegre edilmesi gerektiği sıkça belirtilmektedir. Bu sebeplerle de öğrencilerin problem 
çözme ve problem oluşturma becerilerinin incelenmesi önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Kayan ve Çakıroğlu, 2008; Kazak, 2012). 

Matematik eğitiminin önemli bir öğesi olan problem oluşturma bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler 
matematiksel tecrübeleri ile somut durumlara yaptıkları yorumları birleştirerek bunları anlamlı 
matematiksel problemler olarak şekillendirmektedirler (Stoyanova ve Ellerton, 1996). Akay (2006) 
problem oluşturmanın, verilen bir durumla ilgili keşfedilecek veya incelenecek soruları ve yeni 
problemler ortaya çıkarmayı içerdiğini ifade etmektedir. Böylece problem oluşturma becerisine sahip 
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olan bireyler mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgiler açığa çıkarabilmekte ve kendi problemlerini 
oluşturabilmektedirler. Problem oluşturma becerisinin gelişmiş seviyede olması ile öğrencilerin problem 
çözme becerileri de yeterli düzeye çıkarılabilir (Turhan ve Güven, 2014). Ayrıca problem oluşturmayla 
her çeşit problem çözümüne yönelik olarak nesnel bir yaklaşım sağlanarak sağlam bir bakış açısı 
kazandırılmış olunur (Salman, 2012).  

İlgili alan yazına bakıldığında, problem oluşturma becerisi ile ilgili birçok araştırmanın 
gerçekleştirildiği görülmektedir (Akay, 2006; Çetinkaya 2017; Fidan 2008; Kazak, 2012; Salman, 2012; 
Turhan, 2011). Salman (2012) problem kurma çalışmalarının öğrencilerin problem çözme adımında 
bulunan üç adımdaki (plan hazırlama, planı uygulama ve değerlendirme) başarısına etkili olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Günümüzde birçok matematik eğitimcisi matematik başarısının artırılması için 
problem çözme aşamalarının her birinin irdelenmesi gerektiği problem çözme aşamalarına ek olarak 
problem oluşturma çalışmalarının beşinci adım olarak eklenmesinin problem çözümünde başarıyı 
artıracağı görüşündedir (Salman, 2012). Problem oluşturma becerileri ve karmaşık problem çözme 
becerileri ile temel işlemsel beceriler arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin; temel işlemsel becerileri eksik 
olan öğrencilerin problem çözmede başarılı olmaları beklenemez. Başarılı bir şekilde problem 
çözmeyenler de başarılı birer problem kurucu olamazlar (Korkmaz, 2003).  

Bu bağlamda, bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme ve problem oluşturma 
becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin matematik ve matematik 
dersi dışında karşılaştığı bir problemi düşündürme, merak ettirme, çözüm buldurma konusunda ısrar 
etme alışkanlığı kazandıracağı (Dinç-Artut ve Tarım, 2009) ve problem çözme, problem oluşturma 
becerilerinin gelişimine katkıda bulunacağı ümit edilmektedir. 

Yöntem 

Nitel araştırmalar, çalışmanın gerçekleştirildiği kişilerin sahip oldukları duygu ve düşüncelerin 
anlaşılması ve sahip oldukları tecrübelerden yararlanma bakımından tercih edilen bir yaklaşımdır (Ekiz, 
2009). Bu sebeple bu çalışmada nitel bir yaklaşım benimsenerek araştırma durum çalışmana göre 
organize edilmiştir. Durum çalışmasında bir ya da birkaç durumla ilgili etkenler sınırlı sayıda örneklem ile 
bütüncül bir çerçevede araştırılır. Örneklemin ilgili durumdan nasıl etkilendiği ve ilgili durumu nasıl 
etkiledikleri üzerine derinlemesine bir araştırma yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada ise 
öğrencilerin problem çözme ve aşamaları ile problem oluşturma becerileri detaylı bir şekilde 
incelenmeye çalışıldığından bir yöntemin kullanılması tercih sebebi olmuştur.  

Çalışma Grubu 

Çalışmanın katılımcıları uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu örnekleme işgücü, zaman ve 
para konusunda sınırlılıklar sebebiyle örneklemin ulaşılabilir ve uygulamanın kolay yapılabilir birimlerden 
seçilmesi yöntemidir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Bu bağlamda 
çalışmanın katılımcılarını İstanbul ili Esenler ilçesinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 358 sekizinci 
sınıf (152 Kız, 206 Erkek) öğrencisi oluşturmaktadır.  

Sekizinci sınıf öğrencilerinin seçilme nedeni olarak bu öğrencilerin matematik dersi programında 
yer alan problem çözme ve oluşturma ile ilgili kazanımların çoğunu almış olmaları gösterilebilir. 
Araştırma etiği gereği, çalışmaya katılan öğrencilerin isimleri alınmamış ve öğrencilere, öğrencinin 
okuduğu şube başa gelecek şekilde (8/A 1, 8/A 2, 8/A 3, 8/A 4, … , 8/K 31, 8/K 32) kodlar verilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

İlk olarak araştırmacılar tarafından, ortaokul matematik dersi kitapları ve kaynak kitaplardan 
faydalanılarak, sekizinci sınıf düzeyinde beş sözel problem hazırlanmıştır. Daha sonra bu problemler, 
matematik eğitimi alanındaki üç uzmana seviye, dil ve içerik bakımından incelenmek üzere gösterilmiş 
ve uzman görüşleri doğrultusunda iki problemin çalışmaya alınmamasına karar verilmiştir. Böylece veri 
toplamak amacıyla üç sözel problemin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kararın ardından veri toplama 
aracına verilen problemin ne şekilde çözüleceğinin de ortaya konduğu bölümler eklenerek son hali 
verilmiştir. Araç aşağıda Tablo 1’de sunulduğu şekildedir. İlk problemde çözüm için gerekli adımlar 
gösterilmiştir. Bu durum diğer problemler içinde geçerli olup uygulamada yer almıştır ancak aşağıda 
gösterilmemiştir.  
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Tablo 1.  
Veri Toplama Aracı. 

1. Feyza’nın parası Volkan’ın parasının3/5’ü kadardır. Feyza’nın parası 27 TL olduğuna göre 
Volkan’ın parası kaç TL’dir? 
a) Problemden ne anladığınızı yazınız. 
b) Probleme nasıl çözüm yolu seçtiğini yazınız. 
c) Problemin çözümünü yazınız. 
d) Bulduğunuz sonucun doğru olup olmadığını kontrol ediniz. 
e) Benzer başka bir problem kurunuz. 
 

2. Bir pantolon 2
1

2
 metre kumaştan yapılabiliyor. Terzi yaptığı pantolonları ise 40

1

2
  TL’den 

satıyor. Terzi, elindeki 50 metre kumaştan elde ettiği bütün pantolonları sattığında kaç lira gelir 
elde eder? 

 
3. Yarısı dolu olan sürahinin içindeki su miktarı 276 mL’dir. Sürahinin kalan kısmı, aynı 

büyüklükteki içi su dolu 12 adet bardakla tamamen dolduruluyor. Bardakların boyutları 3/2 
katına çıkarsa, boş sürahiyi doldurmak için kaç adet bardağa ihtiyaç olur? 

 
Veri toplama aracının kullanışlılığını, öğrenciler tarafından anlaşılmayan noktaların olup olmadığını 

görmek ve ortalama sürenin belirlenmesi amacıyla 37 öğrenci ile pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Pilot uygulama sonrası problemlerin öğrenciler tarafından anlaşılır olduğu ve bir ders saatinin yeterli 
olduğu görülmüştür. Daha sonra veri toplama aracı çalışma grubuna uygulanmış ve veriler elde 
edilmiştir.  

Veri Analizi 

Bu çalışmada, verilerin analizinin betimsel olarak yapılmasına karar verilmiştir. Betimsel analizin 
amacı, bulguların düzenli bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır. Bu sunum için de daha önceden belirlenen 
temalara göre veriler özetlenerek yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada da 
öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar problem çözme ve oluşturmada kullanılan aşamalı puanlama 
ölçeği/rubrik (Baki, 2008) ile değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılacak olan aşamalı puanlama ölçeği 
beş kategoriden oluşmaktadır. Bu beş kategori problem çözmedeki problemi anlama, plan yapma, planı 
uygulama, değerlendirme ve problem oluşturma aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar belirlenen 
temalar olarak ele alınmış ve bu temalara göre toplanan veriler analiz edilerek düzenlenmiş ve 
sunulmuştur. Bu beş kategorinin altındaki performanslar, ölçütleri ve öğrencilerin vermiş oldukları 
cevapları değerlendirmede kullanılacak olan aşamalı puanlama ölçeği Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Aşamalı Puanlama Ölçeği/Rubrik. 

Kategoriler Ölçütler 
Frekans 

(f) 
Yüzde 

(%) 

A 
Problemi  
Anlama 

(3) Problemin tam olarak anlaşılması   

(2) Problemin bir parçasının anlaşılması   

(1) Problemin anlaşılamaması    

(0) Problemin anlaşılması için herhangi bir çabanın gösterilmemesi   

B 
Plan  

Yapma 

(3) Uygun çözüme ulaştıracak bir stratejinin seçilmesi   

(2) Çözüme yardımcı olarak stratejinin sadece bir parçasının seçilmesi   

(1) Uygun olmayan bir stratejinin seçilmesi   

(0) Herhangi bir stratejinin seçilmemesi   

C 
Planı  

Uygulama 

(3) Uygun ve doğru çözüme ulaşılması   

(2) Bir kısmı doğru olan bir çözümün yapılması   

(1) Uygun ve doğru olmayan bir çözümün yapılması   

(0) Herhangi bir çözümün yapılamaması    

D 
Değerlendirme 

(3) Problemin ve bu probleme göre oluşturulan yeni problemin çözülmesi   

(2) Sonuçların mantıksal olarak doğrulanması   

(1) Sonuçların kısmen doğrulanması   

(0) Sonucun nasıl doğrulanacağının bilinmemesi   

(3) Oluşturulan problem mantıklı ve çözülebilir   
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E 
Problem 

Oluşturma 

(2) Problemin değerleri değiştirilerek yeni bir problem oluşturulmuş    
(1) Oluşturulan problemde mantık hatası yapılmış ve çözülemez    
(0) Aynı problem yazılmış veya herhangi bir problem yazılmamış   

 
Tablo 2 incelendiğinde aşamalar aşamalı puanlama ölçeğinde sırasıyla A: Problemi Anlama, B: Plan 

Yapma, C: Planı Uygulama, D: Değerlendirme ve E: Problem Oluşturma ile gösterilmiştir. Her aşama 
altında da dört ölçüt yer almaktadır. Bu ölçütler ilgili aşamanın en düşük ve en yüksek performansını 0, 
1, 2 ve 3 puan üzerinden değerlendirmeyi sağlamaktadır. Her bir aşamadan alınabilecek minimum puan 
sıfır maksimum puan ise birdir.  

Bu çalışmada da öğrencilerin üç sözel problem ile ilgili cevapları bu aşamalar dikkate alınarak 
puanlandırılmıştır. Bu değerlendirme her aşama için alınan puanların ayrı ayrı ele alınması şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Buradaki amaç, öğrencilerin bu beş aşamada yer alan becerilerden hangilerinde 
zorlandıklarını, hangilerinde başarılı oldukları tespit etmektir. Bu sebeple de aşamalardan alınan puanlar 
frekans (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilerek elde 
edilen verilerin ayrıntılı bir resmini sunmak amaçlanmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın bulguları, aşağıda tablolar halinde, her bir problem çerçevesinde sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Birinci Probleme İlişkin Bulgular. 

Kategoriler Ölçütler Frekans (f) Yüzde (%) 

A 
Problemi Anlama 

(3) 28 08.00 

(2) 172 48.00 

(1) 80 22.00 

(0) 78 22.00 

B 
Plan Yapma 

(3) 30 08.00 

(2) 87 24.00 

(1) 48 14.00 

(0) 193 54.00 

C 
Planı Uygulama 

(3) 161 45.00 

(2) 34 10.00 

(1) 89 25.00 

(0) 74 20.00 

D 
Değerlendirme 

(3) 00 00.00 

(2) 49 14.00 

(1) 19 05.00 

(0) 290 81.00 

E 
Problem Oluşturma 

(3) 71 20.00 
(2) 98 27.00 
(1) 86 24.00 
(0) 103 29.00 

 
Tablo 3’ten 28 (%8.00) öğrencinin problemi tam olarak anladıkları, 172 (%48.00) öğrencinin 

problemin bir kısmını anladıkları, 80 (%22.00) öğrencinin problemi anlayamadıkları ve 78 (%22.00) 
öğrencinin de problemi anlamak için herhangi bir çaba göstermediği görülmektedir. Plan yapma 
basamağı için 30 (%8.00) öğrenci uygun çözüme ulaştıracak bir stratejiyi seçmiş, 87 (%24.00) öğrenci 
çözüme yardımcı olarak stratejinin sadece bir parçasını seçmiş, 241 (%68.00) öğrenci ise ya herhangi bir 
strateji belirlemek için herhangi bir çaba sarf etmemiş ya da doğru bir strateji belirlememiştir. Planı 
uygulama basamağında ise 161 (%45.00) öğrenci uygun ve doğru bir çözüme ulaşmış, 34 (%10.00) 
öğrenci çözümün bir kısmını doğru yapmış, 89 (%25.00) öğrenci uygun ve doğru bir çözüme ulaşamamış, 
74 (%20.00) öğrenci ise herhangi bir çözüm yapmamıştır. Değerlendirme basamağında ise 290 (%81.00) 
öğrencinin sonucun nasıl doğrulanacağını bilmediği belirlenmiştir. 19 (%5.00) öğrenci elde ettikleri 
sonucu kısmen doğrularken 49 (%14.00) öğrencinin de sonuçları mantıksal olarak doğruladıkları 
belirlenmiştir. Ayrıca problem tam olarak anlamalarına rağmen, bazı öğrencilerin plan yapma ve 
uygulama aşamalarında başarılı oldukları görülmüştür. 8/A 25 kodlu öğrencinin cevabı Şekil 1’de 
verilmiştir. 
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Şekil 1. 8/A 25 kodlu öğrencinin birinci probleme ait cevabı. 

Şekil 1 incelendiğinde, 8/A 25 kodlu öğrencinin problemi tam olarak anlamadığı görülmektedir. 
Problemde kullanılacak stratejiyi problemi anlama olarak düşündüğü belirlenmiştir. Buna rağmen 
mantıksal akıl yürütme stratejisini seçerek, seçtiği stratejiyi doğru kullanmıştır.  

Problem oluşturma basamağında 71 (%20.00) öğrenci mantıklı ve çözülebilir bir problem yazarken, 
98 (%27.00) öğrenci ise verilen problemin değerlerini değiştirerek yeni bir problem oluşturmuştur. Buna 
karşın öğrencilerin yarıdan fazlası (189 öğrenci, %53.00) ise problem oluşturma basamağında başarılı 
olamamışlardır. Problem oluşturma aşamasında öğrencilerin yaptıkları mantık hatası ile ilgili 8/A 19 
kodlu öğrencinin cevabı Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2. 8/A 19 kodlu öğrencinin problem oluşturma aşamasına ilişkin cevabı. 

Şekil 2 incelendiğinde, 8/A 19 kodlu öğrencinin oluşturduğu problemde isim ve nesne uyuşmazlığı 
olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda, 8/A 19 kodlu öğrencinin problemi oluştururken önceki 
yazdığı cümleleri hiç düşünmediği görülmektedir. İkinci problem ile ilgili elde edilen bulgular aşağıda 
Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4.  
İkinci Probleme İlişkin Bulgular. 

Kategoriler Ölçütler Frekans (f) Yüzde (%) 

A 
Problemi Anlama 

(3) 31 9.00 

(2) 104 29.00 

(1) 87 24.00 

(0) 136 38.00 

B 
Plan Yapma 

(3) 29 8.00 

(2) 22 6.00 

(1) 41 12.00 

(0) 266 74.00 

C 
Planı Uygulama 

(3) 42 12.00 

(2) 12 3.00 

(1) 162 45.00 

(0) 142 40.00 

D 
Değerlendirme 

(3) 0 .00 

(2) 12 3.00 

(1) 9 3.00 
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(0) 337 94.00 

E 
Problem Oluşturma 

(3) 8 2.00 
(2) 35 10.00 
(1) 131 37.00 
(0) 184 51.00 

 
Tablo 4’e göre 31 (%9.00) öğrenci problemi tam olarak anladığı, 104 (%29.00) öğrenci ise problemin 

bir kısmını anladığı görülmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (223 öğrenci, %62.00) ya verilen 
problemin anlaşılması için herhangi bir çaba göstermemiş ya da hiç anlamamıştır. Bu aşamada göze 
çarpan bulgulardan bir tanesi öğrencilerin problemi hiç değiştirmeden olduğu gibi yazmalarıdır. Bu 
durumda problemi olduğu gibi yazmanın, öğrenciler için problemi anlamak anlamına geldiği söylenebilir. 
Bu durum ile ilgili 8/B 22 kodlu öğrencinin cevabı Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. 8/B 22 kodlu öğrencinin problemi anlama aşamasına ilişkin cevabı. 

Plan yapma basamağında 29 (%8.00) öğrenci uygun çözüme ulaştıracak bir stratejiyi seçmiş, 
öğrencilerden 22’si (%6.00) çözüme yardımcı olarak stratejinin sadece bir parçasını seçmiştir. Bu 
aşamada öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (307 öğrenci, %86.00) ya herhangi bir strateji belirlemek için 
herhangi bir çaba göstermemiş ya da doğru bir strateji belirleyememiştir. Planı uygulama basamağında 
ise 42 (%12.00) öğrenci uygun ve doğru bir çözüme ulaşmış, 12 (%3.00) öğrenci çözümün bir kısmını 
doğru yapmış, 162 (%45.00) öğrenci uygun ve doğru bir çözüme ulaşamamıştır. 142 (%40.00) öğrenci ise 
herhangi bir çözüm yapmamıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (337 öğrenci, %94.00), problemin 
nasıl doğrulanacağı hakkında bir fikri yokken, öğrencilerin 21 (%6.00) tanesi sonuçları ya kısmen ya da 
mantıksal olarak doğrulamıştır.  

Problem oluşturma basamağında öğrencilerin çok azı (8 öğrenci, %2.00) mantıklı ve çözülebilir bir 
problem yazarken, 35 (%10.00) öğrenci ise yeni bir problem oluşturmak için verilen problemdeki 
değerleri değiştirmeyi tercih etmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (315 öğrenci, %88.00) ise 
problem oluşturma basamağında başarılı olamamışlardır. Üçüncü problem ile ilgili elde edilen bulgular 
ise aşağıda Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5.  
Üçüncü Probleme İlişkin Bulgular. 

Kategoriler Ölçütler Frekans (f) Yüzde (%) 

A 
Problemi Anlama 

(3) 19 5.00 

(2) 105 29.00 

(1) 67 19.00 

(0) 167 47.00 

B 
Plan Yapma 

(3) 9 3.00 

(2) 36 10.00 

(1) 52 14.00 

(0) 261 73.00 

C 
Planı Uygulama 

(3) 3 1.00 

(2) 92 25.00 

(1) 110 31.00 

(0) 153 43.00 

D 
Değerlendirme 

(3) 0 .00 

(2) 5 1.00 

(1) 16 3.00 

(0) 343 96.00 

E 
Problem Oluşturma 

(3) 11 3.00 
(2) 18 5.00 
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(1) 129 36.00 
(0) 200 56.00 

 
Tablo 5 incelendiğinde 19 (%5.00) öğrencinin problemi tam olarak anladığı görülmektedir. 105 

(%29.00) öğrencinin ise problemin bir kısmını anladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası ise (234 
öğrenci, %66.00) problemi anlama konusunda başarısız olmuşlardır. Öğrencilerden 9’u (%3.00) çözüm 
için uygun bir strateji belirleyebilmiştir. 36’sı (%10.00) ise çözüme yönelik kısmen bir strateji seçmiştir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu 313’ü (%87.00) ya herhangi bir strateji belirlememiş ya da uygun olmayan 
bir strateji belirlemiştir. Planı uygulama aşamasında ise öğrencilerin sadece 3’ü (%1.00) uygun ve doğru 
bir çözüme ulaşmış durumdadır. 92’si (%25.00) çözüme kısmen ulaşmıştır. 263’ü (%74.00) problemin 
çözümü için doğru sonuca ulaşamamıştır. Değerlendirme aşamasında öğrencilerin büyük çoğunluğu (343 
öğrenci, %96.00), bu aşamada istenilen performansı gösterememiştir.  

Problem oluşturma aşamasında ise öğrencilerin çok azı (11 öğrenci, %3.00) mantıklı ve çözülebilir 
bir problem oluşturmuştur. 18 (%5.00) öğrenci verilen problemin değerlerini değiştirerek yeni bir 
problem oluşturmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (329 öğrenci, %92.00) ise problem oluşturma 
aşamasında ya herhangi bir problem oluşturmayarak ya da mantık hatası yaparak başarılı 
olamamışlardır. Bu aşama ile ilgili olarak 8/D 34 kodlu öğrencinin cevabı Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4. 8/D 34 kodlu öğrencinin problem kurma aşamasına ilişkin cevabı. 

Şekil 4 incelendiğinde, 8/D 34 kodlu öğrencinin sadece problemdeki değerleri değiştirdiği 
görülmektedir. Bu bulguya dayalı olarak, 8/D 34 adlı öğrencinin yeni bir problem oluşturma çabası içine 
girmediği söylenebilir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme ve oluşturma becerilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin üç farklı sözel probleme yönelik gerçekleştirdikleri işlemler 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, öğrencilerin en düşük performansı 
değerlendirme ve plan yapma aşamasında, en yüksek performansı ise planı uygulama aşamasında 
gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların Gökkurt vd.’nin (2015) elde ettiği sonuçlarla benzerlik 
gösterdiğini söylenebilir. Deringöl (2006) de benzer şekilde öğrencilerin en düşük puan ortalamasına 
değerlendirme aşamasında, en yüksek puan ortalamasına ise problemi anlama aşamasında sahip 
olduklarını bulmuştur. Bu durumun nedeni öğrencilerin doğrudan çözüme odaklanıyor olmaları 
gösterilebilir.  

Öğrencilerin problemlere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, bazı öğrencilerin problemi plan 
yapmadan (strateji kurmadan) uygun ve doğru bir şekilde çözdükleri belirlenmiştir. Bu sonuçtan 
hareketle, öğrencilerin işlemsel bilginin ağırlıkta olduğu aşamalarda daha başarılı oldukları söylenebilir. 
Ayrıca bu durum matematik derslerinde problem çözmenin aşamalarına yer verilmediğinin doğrudan 
çözüme odaklanıldığının da bir göstergesi olabilir. Yenilmez ve Yaşa (2007) öğrencilerin verilen 
problemleri anlamadan ve muhakeme etmeden verilen sayılar ve dört işlem yardımıyla çözerek çözüme 
ulaştıklarını ifade etmektedirler. Bunun sebebi olarak da ezberciliği öne sürmektedirler. Doğrudan 
çözüme odaklanan, bu çalışmadaki grubun da ezberciliğe yönlenmiş olabileceği söylenebilir. Ancak az da 
olsa doğru strateji seçen ve işlem hatası yapan öğrencilere de rastlanmıştır. Bu noktada bu eylemleri 
gerçekleştiren öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, doğru stratejiyi seçme nedenleri 
araştırılabilir ve diğer öğrenciler için etkin olabilecek yöntemler ortaya çıkarılabilir.  

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından birisi de, problemi tam olarak anlamayan bazı öğrencilerin 
uygun ve doğru çözüm yaparak doğru sonuca ulaşmasıdır. Bu sonucun ortaya çıkma nedeni, öğrencilerin 
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soruyu iyi anlamadan problemi çözmek istemeleri diyebiliriz. Çünkü öğrenciler problemde verilen 
sayılarla dört işlem yapma eğilimindedirler (Yoshida, Verschaffel ve De Corte, 1997; akt. Çelik ve Güler, 
2013). Diğer olası bir neden ise öğrencinin verilen probleme benzer bir problemle daha önce karşılaşmış 
ve çözüm yöntemini ezberleyerek tesadüf olarak doğru sonuca ulaşmış olması olabilir (Gökkurt vd., 
2015).  

Araştırma sonuçları arasında, öğrencilerin en düşük performansı değerlendirme aşamasında 
gösterdiği yer almaktadır. Benzer şekilde Zehir (2013) çalışmasında araştırmaya katılanların “problemin 
çözümünün doğruluğunu kontrol etme” (değerlendirme) davranışının düşük düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Eğer öğrenciler problem çözme basamaklarından olan değerlendirme basamağını anlamlı, 
doğru bir şekilde kullanabilselerdi, problemde yapmış oldukları hataları fark edebilirlerdi. Benzer şekilde 
Karataş ve Güven (2004), yaptıkları çalışmada değerlendirme aşamasını etkili bir şekilde kullanan 
öğrencilerin eğer problemin çözüm aşamasında hata yapmışlarsa yapmış oldukları hataların farkına 
varabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu yüzden öğretmenler derslerinde öğrencilerin değerlendirme 
basamağını anlamlı, doğru bir şekilde kullanabilmeleri için öğrencilerin yaptıkları çözümleri üzerinde 
düşündürmeli, yorum yaptırmalı ve problemdeki çözümünde buldukları değerleri neden ve nasıl 
bulduklarını, ne anlama geldiklerini mantıklı bir şekilde açıklamalarını sağlamalıdır. Öğrencilerin 
değerlendirme aşamasında zorluk yaşamalarının sebeplerini, sorulan bazı problemleri tam olarak 
anlamadan doğru çözmeleri, plansız bir şekilde soruyu uygun ve doğru bir şekilde çözebilmeleri olarak 
söyleyebiliriz. Çünkü soruyu tam olarak anlayamayan ve plan yapmadan soru çözen bir öğrencinin 
değerlendirme yapabilmesi oldukça güçtür.  

Öğrencilerin düşük çıkan performanslarını yükseltmek için öğretmenlerin sadece problemlerin 
çözümleri üzerine değil, problem çözme aşamalarının hepsinin üzerine yoğunlaşmalıdır. Öğretmenlerin 
derste öğrencilere problemi doğru anlayıp anlamadıklarına ilişkin uygulamalar yapması; problemi 
çözmeden önce nasıl bir yol izleyeceğini, planın ne olduğunu, planın nasıl yapılacağını, strateji çeşitlerini 
ve çözümün nasıl değerlendirileceğini anlatması önerilmektedir. 

Elde edilen sonuçlar arasında, öğrencilerin problem oluşturma becerilerinin de istenilen seviyede 
olmadığı yer almaktadır. Öğrencilerin çoğu, ya verilen problemdeki isimleri veya sayısal değerleri 
değiştirerek problemi aynen yazmış ya da gerçek hayatla alakasız, çözümü olmayan mantıksız problemler 
oluşturmuştur. Bu durumda, öğrencilerin problem oluşturma becerilerini artırmak için derslerde 
öğrencilere çözdüğümüz problemlerin benzerlerini oluşturtabiliriz. Öğrencilerin problem oluştururken 
yaptıkları hataları düzelterek öğrencinin doğru problem oluşturmasını sağlayabiliriz. Derslerde problem 
oluşturma uygulamalarına da yer verebiliriz. Benzer şekilde Akay, Soybaş ve Argün (2006) öğretmenlerin 
alışılan öğretim yöntemi yerine problem oluşturmanın matematik müfredatındaki önemini kavrayarak 
sınıflarda öğrencilere kendi problemlerini oluşturmaları için fırsatlar vermesinin öğretime büyük bir 
katkıda bulunulacağını belirtmişlerdir. Silver’ın (2004) yaptığı çalışmada problem oluşturma becerisi 
geliştikçe problem çözme başarısının da arttığı sonucuna ulaşmıştır. Cai (2003) yaptığı araştırmada 
problem çözme ve oluşturma arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Türnüklü, Ergin ve Aydoğdu 
(2017) oluşturulan problemlerin niteliğini arttırmak için problem oluştururken öğrencilerin 
oluşturdukları problemlerin matematiksel ve soruda çözüm için verilen elemanların yeterli olup olmadığı 
gibi durumları düşündürmeye yönelik uygulamalar yapılmasını önermişlerdir. Şengül-Akdemir ve 
Türnüklü (2017) ilköğretim matematik veya matematik uygulama dersi öğretim programında, problem 
oluşturma sorularına yer verilerek öğrencilerin problem çözme ve problem oluşturma süreçleri birlikte 
geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Özet olarak; çalışmada öğrencilerin çoğunun plan hazırlama, değerlendirme ve problem oluşturma 
aşamalarındaki performanslarının beklenilen seviyede olmadıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, 
öğretmenler derslerinde öğrencilerin eksik oldukları aşamaların gelişimine yönelik etkinlikler 
yaptırmaları, öğrencilerin problem çözme ve oluşturmada yapılan hataları sınıf ortamında tartışmaları 
önerilebilir. Bu çalışma, sadece sekizinci sınıf öğrencilerinin üç sözel probleme ilişkin cevapları ile 
sınırlıdır. Bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılara, öğrencilerin problem çözme ve oluşturma 
aşamalarını daha iyi analiz edebilmek ve problem çözme ve oluşturma aşamaları hakkında daha ayrıntılı 
bilgiye ulaşabilmek için gözlem ve klinik mülakat yapmaları önerilir. 
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Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlkokul 

Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf 

Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının 

İncelenmesi 

Özgür Sirem185, Bahadır Yıldız186, Selma Sarıoğlu187 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan ilkokul 
matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı 
açısından incelenmesidir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından 
itibaren kademeli olarak uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 
matematik ders kitapları örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. 

Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, 2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilkokul Matematik dersi öğretim programında teknoloji 
kullanımından sıklıkla söz edildiği ve derslerde yer verilmesinin öneminin vurgulandığı görülmüştür. 1 ve 
2. sınıf Matematik ders kitaplarında ise teknoloji kullanımına yeterince yer verilmediği bulunmuştur. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre teknoloji kullanımının öneminin programda yer verilmesine 
rağmen ilkokul 1 ve 2. sınıf ders kitaplarında yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: matematik öğretim programı, ders kitabı, teknoloji kullanımı. 

 

Abstract 

 The purpose of this research, 2017-2018 education-enforced elementary mathematics 
curriculum from primary school year and has been examining the use of technology in terms of 1st and 
2nd grade math text book. Screening model used in research, 2017-2018 education-mathematics 
curriculum, which will be implemented in stages starting from the academic year and the primary school 
has been identified as samples 1 and 2 grade math text books. In this study, document analysis method 
which is one of the qualitative research techniques is used. Descriptive analysis method was used to 
analyze the data.  

According to the findings of the study, the use of technology in the curriculum of primary school 
mathematics teaching program published by the Board of Education of the Ministry of National 
Education in January 2018 was frequently mentioned and the importance that it should be included in 
the lessons was emphasized. 1 and 2 to use technology in the classroom Mathematics text boks were 
found to be not enough space. 

Keywords: mathematics curriculum, textbook, Use of technology. 

 

Giriş 

Günümüz teknolojisindeki büyük gelişmelerin, geleneksel eğitimi değiştirebilecek potansiyele sahip 
olduğu bir gerçektir. Eğitimin çağdaş ve gelişmiş olabilmesi için öğretim kurumlarına yeni teknolojilerin 
aktarılması gerekir. Bu nedenle çağımız teknolojisi incelenmeli ve tüm eğitim kurumlarında 
uygulanmalıdır (Yılmaz 2006, s.2). Öğretme-öğrenme ortamının zenginleştirilmesi, öğretmene ve 
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öğrenene kolaylık sağlaması açısından yeni teknolojileri eğitim ortamlarımıza aktarmamız ve 
geliştirmemiz gerektiğini de ifade edebiliriz. 

Günümüzde, neredeyse hayatımızın bütün alanlarında kullanmış olduğumuz teknoloji eğitim 
ortamında da sıkça kullanılmaktadır. Aksoy (2003) teknolojik gelişmelerin eğitim kurumları üzerindeki 
etkisi, kurumların nitelikleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarda ve öncelikle, teknoloji ürünlerinin eğitim 
kurumlarında kullanımı yoluyla doğrudan öğretim yöntemlerinde ve öğretimin içeriğinde farklılaşma 
ortaya çıktığını ifade etmiştir.  Teknoloji kullanımı ile birlikte öğretim yöntem ve teknikleri daha etkili ve 
daha pratik hale gelmiştir. Teknoloji destekli öğretme-öğrenme ortamları bireyde kalıcı öğrenmeyi 
desteklemektedir. Bu nedenle öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli materyallerinden olan ders 
kitaplarında teknoloji destekli içeriğin bulunması hem öğretmene hem de öğrenene büyük yarar 
sağlayacaktır. 

Ders kitabı, eğitim-öğretim açısından, kullanılma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği, bilgilerin 
dolaysız olarak verildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen ve sözel öğretimin boşluklarını 
doldurabilen önemli araçlarından birisidir. İyi hazırlanmış bir ders kitabı, hem öğretmenlere hem de 
öğrencilere büyük yarar sağlamanın yanında eğitim ve öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk eder (Semerci, 
2004). Ders kitapları dünden bugüne okullarda kullanılan ve öğretmen ve öğrenciler tarafından sıkça 
kullanılan öğretme-öğrenme sürecinin önemli materyalleri arasındadır. Bu sebeple ders kitapları 
öğretme-öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak gelişen ve değişen dünya ile 
birlikte ders kitaplarının içeriğinin zenginleştirilmesi ve teknolojiyle donatılması öğrenene kolaylık 
sağlayacaktır. Bu sebeple ders kitapları hayatımızda sıkça kullanmış olduğumuz teknolojileri içinde 
barındırmalı ve öğrenene kolaylık sağlamalıdır. 

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve 
giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin üretim süreçlerinin tamamında etkin 
olarak kullanıldığı çağımızda teknoloji destekli öğretim, ülkelerin eğitim sisteminde kaçınılmaz bir unsur 
haline gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji destekli eğitime ve teknolojinin öğretilmesi 
süreçlerine daha fazla kaynak aktarmaları gerekliliği açıkça görülmektedir (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, 
Kurt ve Gültekin, 2013). Teknoloji kullanmayı hayatımızın her alanına almamız ve geliştirmemiz 
gerektiğini söyleyebiliriz. Eğitim sistemimizde teknoloji destekli araç-gereçlere ağırlık vermemiz 
öğretmene kolaylık sağladığı gibi öğrenene de kolaylık sağlamaktadır.  

Günümüzde neredeyse hayatımızın bütün alanlarında kullanmış olduğumuz teknoloji eğitim 
ortamında da sıkça kullanılmaktadır. Aksoy (2003) teknolojik gelişmelerin eğitim kurumları üzerindeki 
etkisi, kurumların nitelikleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarda ve öncelikle, teknoloji ürünlerinin eğitim 
kurumlarında kullanımı yoluyla doğrudan öğretim yöntemlerinde ve öğretimin içeriğinde farklılaşma 
ortaya çıktığını ifade etmiştir.  Teknoloji kullanımı ile birlikte öğretim yöntem ve teknikleri daha etkili ve 
daha pratik hale gelmiştir. Teknoloji destekli yapılan öğretme-öğrenme ortamı bireyde kalıcı öğrenmeyi 
desteklemektedir. Öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli materyallerinden olan ders kitaplarının 
teknoloji destekli içeriğinin oluşturulması hem öğretmene hem de öğrenene büyük yarar sağlamaktadır. 

Seferoğlu’na (2009) göre eğitimde üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi 
teknolojinin eğitimde kullanımıdır. Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi, öğretme-
öğrenme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Biz istesek de istemesek de hayatımızda olan 
teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı gerekmektedir. Bu nedenle teknolojiyi, değişen öğretim 
programlarımıza yansıtmamız ve sürekli olarak güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Teknolojiyle 
güncelleştirilen öğretim programları bu sayede daha işlevsel olacak ve daha çok amacına hizmet 
edecektir.  

Eğitimde amaca uygun, nitelikli teknolojinin doğru kullanımı, hem eğitimin çağın gereklerine uygun 
olarak yürütülmesini, hem de eğitimden amacına uygun en yüksek verimin alınmasını sağlayacaktır. Etkili 
bir eğitim-öğretim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için materyal kullanımının önemi inkâr edilemez. 
Öğrencilerin sadece duyduklarını öğrenmeleri zordur, bu nedenle mümkün olduğunca çok duyunun 
öğrenme sürecine katılması gerekmektedir. Bu katılım materyal kullanımı ile mümkün olabilmektedir. 
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belli materyaller kullanılarak yapılan eğitim daha kalıcı olmakta ve 
nitelik olarak da artış sağlanmaktadır (Yılmaz, 2012). Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi gelişen ve değişen 
dünyada çağın gerekliliklerine uygun, öğretim amaçlarına en uygun teknolojinin kullanıldığı eğitim 
ortamı donanımlı bireyler yetişmesini sağlayacaktır. Bunun için teknolojiyi öncelikle öğretim 
programlarımızda daha sonra ders araç-gereçlerinde işe koşmamız gerekmektedir. Öğretme-öğrenme 
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ortamının en önemli araç-gereci olan ders kitaplarının teknolojik açıdan içeriğinin zengin olmasına özen 
göstermemiz gerekmektedir. Bunu yaparken faklı teknolojilerden yararlanmamız gerektiğini de 
söyleyebiliriz. Bu sayede geleneksel eğitim yerine çağdaş bir eğitim sistemi oluşturabiliriz. 

Kitapların, ders kitabı, kaynak kitap, el kitapçığı, kılavuz kitap gibi pek çok çeşitleri vardır. Kitaplar, 
öğretimde öğretmenin gücünü daha iyi kullanmasına ve daha sistematik sunmasına imkân verir (Ünsal 
ve Güneş, 2002).   Kitaplar,  öğretmenlere kılavuzluk ettiği gibi öğrencilerinde öğrenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Kitap sayesinde öğrenci, öğretmenin anlattıklarını, istediği zaman, istediği yerde ve 
istediği tempoda tekrar etme imkanına kavuşur. Özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders 
kitabı, sözel öğretimin yarattığı boşluğu doldurma imkanı vermesi bakımından önemlidir (Küçükahmet, 
2000). Bu nedenle ders kitaplarının teknolojik yeniliklerle donatılması öğrencilerin öğrenmesini önemli 
ölçüde artıracağını söyleyebiliriz. 

Ülkelerin matematik başarılarını arttırabilmeleri ve program kazanımları yönüyle rekabet 
edebilirliği sağlayabilmeleri için öğrenme ortamlarını teknoloji ile iyileştirilmeleri gerekmektedir (Heid, 
2002; Koay, 2006; ISTE, 2008; Lavicza, 2010). Bu doğrultuda teknolojiyi her alanda, özellikle öğretme-
öğrenme ortamında en fazla kullanılan ders kitaplarında kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. 

İlgili alan yazın incelendiğinde matematik ders kitaplarının genelde etkinlik, problem durumu veya 
uygulama prensipleri çerçevesinde ele alındığı görülmüştür (Delice, Aydın ve Kardeş, 2009; Erbaş, Alacalı 
ve Bulut, 2012; Ubuz ve Sarpkaya, 2014). Bu durumda teknoloji kullanımını genelde etkinlik, problem 
durumu veya uygulama prensipleri çerçevesinde yoğunlaştırmak gerekmektedir. 

Taktik ve stratejik düzeyde tasarımlara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır; zira zemin 
olmadan şekil olamaz. Pedagoji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, nörobilim, ekonomi ve teknolojinin bize 
tanıdığı tüm imkânları kapsayan trans disipliner bir zemine ihtiyacımız olduğu açıktır (2023 Eğitim 
Vizyonu).  Buradan da anlaşılacağı üzere öğretme öğrenme ortamında kullanmış olduğumuz ders 
kitaplarının tasarımı ve içeriğinin teknoloji ile zenginleştirilmesinin öğrenmeyi artıracağını söyleyebiliriz.  

Türkiye’de öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda bilhassa altyapı anlamında ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları önümüzdeki dönemde hızını kesmeden devam edecek 
ve tüm okullarımızın teknolojik imkânları daha fazla iyileştirilecektir. İlerleyen süreçte içerik ve nitelik 
yönelimli bir bakış açısıyla, çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda 
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları 
hedeflenmektedir (2023 Eğitim Vizyonu). 

2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtildiği gibi, dijital içerikler; pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal 
derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli materyallerdir. Gerçek yaşamla 
bağlantılı, fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif deneyler, soyut kavramların 
görselleştirildiği canlandırmalar gibi içeriklerin zengin olduğu ortamların oluşturulması gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun 
sağlanması gerektiği, bilgi ve iletişim teknolojisinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılacağı, 
teknolojinin tüm öğretme öğrenme ortamlarında aktif olarak kullanılacağı ifade edilmiştir. 

Teknoloji destekli öğretim, öğretme-öğrenme sürecinin, bilgi toplumu stratejisine uygun olarak, 
bilgisayar destekli olması amaçlanmıştır (Ekici ve Yılmaz, 2013). Diğer yandan EBA’da (2014) belirtildiği 
gibi öğretim programına uygun ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş 
çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen, öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak iletişim 
kurabilen bilgisayar destekli öğretimin yapılması önerilmektedir.  

Teknoloji terimi okul matematiği bağlamında, dijital araçlara, masaüstü ya da taşınabilir 
bilgisayarlara, hesap makinelerine ve diğer taşınabilir cihazlara, bilgisayar cebir sistemlerine, dinamik 
geometri yazılımlarına, çevrimiçi dijital oyunlara, interaktif sunum araçlarına, elektronik tablolara bunun 
yanı sıra bu cihazlar ve araçlarla kullanılabilen genelde internet tabanlı kaynakları işaret etmektedir (Van 
de Walle, Karp & Bay-Williams, 2016). Daha geniş anlamda W. Brian Arthur (2009), teknolojiyi “insan 
amacını yerine getirme aracı” olarak   tanımlamaktadır. Teknoloji, daha geniş bir değere ulaşmak için 
zihinsel ve fiziksel çabanın uygulanmasıyla yaratılan hem maddi hem de maddi olmayan varlıklar olarak 
tanımlanabilir. Bu kullanımda, teknoloji gerçek dünyadaki problemleri çözmek için kullanılabilecek alet 
ve makineleri ifade eder. Levye veya tahta kaşık gibi basit aletler veya bir uzay istasyonu veya partikül 
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hızlandırıcı gibi daha karmaşık makineler içerebilen kapsamlı bir terimdir. Alet ve makinelerin malzeme 
olması gerekmez; bilgisayar yazılımı ve işletme yöntemleri gibi sanal teknolojiler bu teknoloji tanımının 
altında kalmaktadır (Brian, 2009).  

Erten’e (2014) göre, öğretim programlarının bir parçası olarak düşünülen teknoloji entegrasyonu, 
kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile öğrencilerin öğrenmelerinin zenginleştirilmesi ve 
artırılması ya da araçların öğreticiler tarafından verimli kullanılabilmesidir.  

Ülkemizdeki teknoloji kullanımını, gelişmekte olan ülkeler kapsamında değerlendiğimizde; ders 
kitaplarında ve öğretim programlarımızda teknoloji kullanımına yer verilme durumunu bilmemiz 
açısından bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmada ilkokul matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. Sınıf matematik ders kitabında 
teknoloji kullanımı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmaya benzer olarak daha önce öğretim programları 
ya da ders kitaplarının betimsel taramaları yapılmıştır. Araştırmanın diğer çalışmalardan farkı ise 
yenilenen öğretim programı ile birlikte ders kitapların da teknolojiye yer verilmesi durumunun 
incelenmesidir. Bu nedenle yapılan bu araştırma uygulayıcılara yol göstermesi açısından alan yazına katkı 
sağlayacağını söyleyebiliriz. 

Araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan ilkokul 
matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı 
açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki problem ve alt problemlere yanıtlar aranmıştır. 

 

Problem cümlesi: İlkokul matematik öğretim programında ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik 
ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

 

Alt problemler:  

1- İlkokul matematik öğretim programında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

2- İlkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

3- İlkokul 2. Sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

 

Yöntem 

 

Araştırmanın Modeli 

İlkokul Matematik Öğretim Programının ve ilkokul 1 sınıf ve 2. Sınıf matematik ders kitaplarındaki 
konuların işlenişinde teknolojiye yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu 
araştırmada, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli 
kullanılmıştır. “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, 
bilinmek istenen şeyin gözlenip belirlenebilmesidir” (Karasar, 2010: 77).  

 

Evren ve Örneklem 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından, 2017-2018 eğitim-
öğretim yılının başında değiştirilen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 
uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitapları örneklem 
olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada söz konusu ilkokul matematik öğretim programı ve 1 ve 2. sınıf 
matematik ders kitaplarının seçilmesinde temel etken ilkokul matematik öğretim programının 2017-
2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş olmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda incelenmiş olan 1. Sınıf ve 2. Sınıf matematik ders kitaplarının basım yılı, sayfa 
sayısı ve ders kitaplarında bulunan konulara ait örnek etkinlik sayısı verilmiştir. 

Tablo 1. 
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İncelenen İlkokul Matematik Ders Kitapları Temel Özellikleri. 

Sınıf Düzeyi Basım Yılı Sayfa Sayısı Örnek Etkinlik  Sayısı 

İlkokul 1. Sınıf 2018 208 130 

İlkokul 2. Sınıf 2018 280 75 

 

Yukarıda verilen tabloya göre 2018 yılında basılan ilkokul 1. Sınıf matematik ders kitabı 208 
sayfadan ve 130 örnekten oluşmaktadır. İlkokul 2. Sınıf matematik ders kitabı ise 208 sayfadan ve 75 
örnekten oluşmaktadır.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Dokümanlar; gerçek, kolay ulaşılabilir hazır veri sağlayarak, 
araştırmacılar için sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Doküman çeşitleri kamuya ait 
tutanaklar, kişisel dokümanlar ve fiziksel materyaller olarak ayrılmaktadır. Hodder ve Merriam (2008: 
s.766) fiziksel materyalleri, günlük yaşamda kullanılan fiziksel materyaller, araç- gereçler, aygıtlar, aletler 
ve el ürünü işler olarak sınıflandırmaktadır (Akt.:Belet ve Deveci, 2008: s.766). Bu araştırmanın verilerini 
ilkokul matematik öğretim programı ve ilkokul matematik 1 ve 2. sınıf ders kitapları oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde elde 
edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara ya da kategorilere göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür 
analiz yönteminde asıl amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. 
Bu yolla edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, daha sonra yapılan bu 
betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden- sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005: 224). Buna yönelik olarak araştırmada öncelikle kategoriler belirlenmiş, 
araştırma bu doğrultuda sürdürülmüştür. Araştırmada belirlenen kategoriler; İlkokul matematik öğretim 
programının öğrenme alanları, kazanımları, programın yapısı, öğretim programının genel amaçları ve 
ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarında teknolojiye yer verilme durumlarıdır. Belirlenen 
kategoriler doğrultusunda araştırmada 5 alan uzmanı tarafından ilkokul matematik programı ve ilkokul 
1 ve 2. sınıf matematik ders kitabı incelenmiş her kategori için ayrı ayrı not tutulmuştur. Matematik 1 ve 
2. Sınıf ders kitabında teknoloji kullanımı ile ilgili olarak 3 öğretmenin görüşüne başvurulmuş ve görüşler 
not altına alınmıştır. Tutulan notlar alan uzmanları ve öğretmenler tarafından teyit edilmiş ve 
araştırmacılar tarafından bilgisayarda yazıya aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra teknolojiyi kullanım ve 
teknolojiye yer verilmesi ile ilgili bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumu sırasında öğretim 
programından alıntılar yapılmıştır. Ders kitaplarındaki öğretim içerikleri, teknolojiyi kullanımı açısından 
değerlendirilirken öğretim teknolojisinde kullanılan teknolojik araçlar dikkate alınmıştır.  

 

 

Bulgular 

Burada ilkokul matematik öğretim programında ve 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarında 
teknolojiye yer verilme durumlarının incelenmesi kapsamında bulgulara yer verilmiştir. 

İlkokul Matematik Öğretim Programında Teknoloji Kullanımı 

İlkokul (1-4) matematik öğretim programında teknoloji kullanımı ile ilgili olarak programda yer alan 
öğrenme alanları, kazanımlar, programın yapısı öğretim programının genel amaçları incelenmiş ve 
bunlara ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen giriş bölümünde teknolojinin 
kullanımı ile ilgili olarak, “Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyi ve toplumun değişen 
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ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri 
de doğrudan etkilemiştir” ifadesine yer verilmiştir. 

“Öğretim Programlarının Perspektifi” başlığı altında verilen, “Yetkinlikler” alt başlığında “Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi” içerisinde bulunan, “matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler” ve “dijital yetkinlik” alanlarında teknoloji kullanımından bahsedilmiştir. Burada; 
teknolojideki yetkinliğin, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve 
metodolojinin uygulanması olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, dijital yetkinlik alanında; iş, 
günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasının 
öneminden bahsedilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen sonuç bölümünde, hazırlanan 
yeni programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçileceği ve sonrasında yapılacak 
izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu 
sayede programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekli 
sağlanacağı üzerinde durulmuştur. 

İlkokul matematik dersi öğretim programının öğrenme alanlarında, programın yapısında, 1. ve 3. 
sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yönelik ifadelere yer verilmemiştir. Buna karşılık 
olarak 2. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt 
öğrenme alanında bulunan, “Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde 
biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder” kazanımında, “uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” denilerek teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Yine 2. 
sınıf kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanında 
bulunan, “Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır” kazanımında “uygun bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” açıklaması ile teknoloji 
kullanımından bahsedilmiştir. Bunlara ek olarak, 4. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Veri İşleme” 
öğrenme alanı, “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme alanında bulunan, “Elde ettiği veriyi 
sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır” kazanımında “bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanabilir” açıklaması ile teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanım ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 2. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve Kullanılmayan Teknolojik Araçlar ve Görseller. 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik 
Aracın 
Kullanıldığı 
Konu 

Teknolojik 
Aracın Kullanım 
Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik 
Araç ve 
görseller 

Teknolojinin 
Kullanım 
Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Hangisi büyük? 
Hangisi ağır? 

Etkinlik 
 

Tartı, terazi Hesaplama 

Çiçekleri 
Sayalım 

Örnek Etkinlik Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

Terazi Dengede 
 

Örnek Etkinlik, 
Sıra Sizde 

Terazi Doğrulama 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

    

Kesirler 
    

Geometri 

Geometrik 
Cisimler ve 
Şekiller 

Şekil Evi Eğlence Zamanı 
Geometri 
Tahtası 

Görselleme 

Uzamsal İlişkiler 
    

Geometrik 
Örüntüler 

Küp Oyunu Etkinlik Birim Küpler Görselleme 
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Ölçme 

Uzunluk Ölçme 
    

    

Paralarımız 
    

Zaman Ölçme 
Ne Zaman? 

Sıra Sizde, Ölçme 
Değerlendirme 

Saat Bilgi Sunma 

Ay-Hafta-Gün 
Sıra Sizde, 
Öğrendik mi? 

Takvim Bilgi Sunma 

Tartma 
    

Sıvı Ölçme 
    

Veri 
İşleme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Oyuncaklarımı 
Paylaşırım 

Örnek Etkinlik Tablo Görselleme 

Rengârenk 
Arabalar 

Sıra Sizde Tablo Görselleme 

Beslenme 
Tablosu 

Etkinlik, 
Öğrendik mi?, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Tablo Doğrulama 

 

Yukarıda verilen Tablo 2’ye göre; “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı; “Doğal Sayılar” alt öğrenme 
alanında hesaplama amacı ile “tartı ve terazi” teknolojik aracı “Hangisi Büyük? Hangisi Ağır?”konusunda 
“etkinlik” olarak, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Çiçekleri Sayalım” konusunda “örnek etkinlik” 
olarak yer almıştır. “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanında doğrulama amacı ile “terazi” 
teknolojik aracı “Terazi Dengede” konusunda “örnek etkinlik” ve “sıra sizde” etkinliklerinde 
kullanılmıştır. “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” ve “Kesirler” alt öğrenme alanlarında herhangi bir 
teknolojik araç kullanılmamıştır. 

Tablo 2’ye göre “Geometri” öğrenme alanı; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
görselleme amacı ile “geometri tahtası” teknolojik aracı “Şekil Evi” konusunda “eğlence zamanı” 
etkinliğinde yer almıştır. “Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında görselleme amacı ile “birim 
küpler” teknolojik aracı, “Küp Oyunu” konusunda “etkinlik” olarak yer almıştır. “Uzamsal İlişkiler” alt 
öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

Tablo 2’ye göre “Ölçme” öğrenme alanı; “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “saat” teknolojik aracı, “Ne Zaman” konusunda “sıra sizde” ve “ölçme değerlendirme” etkinliğinde, 
yine bilgi sunma amacı ile “takvim” teknolojik aracı “Ay-Hafta-Gün” konusunda “sıra sizde” ve “öğrendik 
mi?” etkinliklerinde kullanılmıştır. “Uzunluk Ölçme”, “Paralarımız”, “Tartma” ve “Sıvı Ölçme” alt 
öğrenme alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

Tablo 2’ye göre “Veri İşleme” öğrenme alanı;“Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında görselleme amacı ile “tablo” görseli “Oyuncaklarımı Paylaşırım” konusunda “örnek etkinlik”, 
“Rengârenk Arabalar” konusunda “sıra sizde” etkinliğinde kullanılmıştır. Doğrulama amacı ile “tablo” 
görseli “Beslenme Tablosu” konusunda “etkinlik”, “öğrendik mi?” ve “ölçme ve değerlendirme” 
etkinliklerinde kullanılmıştır.1. sınıf matematik kitabında yer alan 130 etkinliğin % 7.6’sın da teknoloji 
kullanımına yer verilmiştir. 

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 2. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanımı ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3. 

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve Kullanılmayan Teknolojik Araçlar. 
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Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik 
Aracın Kullanım 
Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik 
Araç ve 
görseller 

Teknolojinin 
Kullanım 
Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Nesne Sayısını 
Tahmin Etme 

Pekiştirelim Tablo Görselleme 

Sayı Örüntüleri Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Onluğa Yuvarlama Pekiştirelim Cetvel Hesaplama 

Doğal Sayılarla 
Toplama 
İşlemi 

    

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

    

Doğal Sayılarla 
Çarpma İşlemi 

“1”, “2”, “3”, “4”, 
“5” ile Çarpma 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

İşlem Tablosu İle 
Çarpma İşlemi 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Bölme İşlemi 

    

Kesirler     

Geometri 

Geometrik 
Cisimler ve 
Şekiller 

Geometrik Şekilleri 
Sınıflandırma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Geometrik Cisimleri 
Modelleme 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Uzamsal 
İlişkiler 

Yer, Yön ve Hareket 
Bulma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 
Bölüm 
Değerlendirmesi 

Cetvel Doğrulama 

Geometrik 
Örüntüler 

    

Ölçme 

Uzunluk Ölçme 

Standart Uzunluk 
Ölçü Birimleri 

Öğrenelim 
Metre, 
Cetvel 

Bilgi Sunma 
Uzunluk Modelleri 
Oluşturma 

Paralarımız     

Zaman Ölçme 

Tam, Yarım, Çeyrek 
Saatler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma Zaman Ölçü 
Birimleriyle İlgili 
problemler 
Zaman Ölçü 
Birimleri Arasındaki 
İlişki 

Öğrenelim 
Takvim, 
Saat, Tablo 

Bilgi Sunma 

Tartma 
Nesneleri Tartma ve 
Karşılaştırma 

Öğrenelim 
Dijital Tartı, 
Terazi 

Bilgi Sunma 

Sıvı Ölçme     

Veri 
İşleme 

Veri Toplama 
ve 
Değerlendirme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

 

Yukarıda verilen Tablo 3’e göre “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı; “Doğal Sayılar” alt öğrenme 
alanında görselleme amacı ile “tablo” görseli, “Nesne Sayısını Tahmin Etme” konusunda “pekiştirelim” 
etkinliğinde, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Sayı Örüntüleri” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde 
ve hesaplama amacı ile “cetvel” teknolojik aracı “Onluğa Yuvarlama” konusunda “pekiştirelim” 
etkinliğinde yer almıştır. “Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanında, bilgi sunma amacı ile 
“tablo” görseli “1”, “2”, “3”, “4”, “5” ile Çarpma” ve “İşlem Tablosu İle Çarpma İşlemi” konusunda 
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“öğrenelim” etkinliğinde yer almıştır. “Doğal Sayılarla Toplama”, “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi”, 
“Doğal Sayılarla Bölme İşlemi” ve “Kesirler” alt öğrenme alanlarında herhangi bir teknolojik araç 
kullanımı olmamıştır. 

Tablo 3’e göre “Geometri” öğrenme alanı; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
doğrulama amacı ile “tablo” görseli “Geometrik Şekilleri Sınıflandırma” ve “Geometrik Cisimleri 
Modelleme” konusunda “pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı 
“Yer, Yön ve Hareket Bulma” konusunda “tablo” görseli doğrulama amaçlı “pekiştirelim” etkinliğinde, 
“cetvel” teknolojik aracı doğrulama amaçlı “bölüm değerlendirmesi” etkinliğinde yer almıştır.“Geometrik 
Örüntüler” alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

Tablo 3’e göre “Ölçme” öğrenme alanı; “Uzunluk Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “metre ve cetvel” teknolojik aracı “Standart Uzunluk Ölçü Birimleri” ve “Uzunluk Modelleri 
Oluşturma” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında 
bilgi sunma amacı ile “dijital saat” teknolojik aracı “Tam, Yarım, Çeyrek Saatler” ve “Zaman Ölçü 
Birimleriyle İlgili Problemler” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt 
öğrenme alanında bilgi sunma amacı ile “takvim, saat ” teknolojik aracı “ve tablo görseli Zaman Ölçü 
Birimleri Arasındaki İlişki” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  “Tartı” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “dijital tartı ve terazi” teknolojik aracı “Nesneleri Tartma ve Karşılaştırma” 
konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Paralarımız” ve “Sıvı Ölçme” alt öğrenme alanlarında 
teknolojik araç kullanılmamıştır. 

Tablo 3’e göre “Veri İşleme” öğrenme alanı; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme alanında 
bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde, 
bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda “pekiştirelim” 
etkinliğinde kullanılmıştır. 2. sınıf matematik kitabında yer alan 100 etkinliğin %20 sinde teknoloji 
kullanımına yer verilmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
yayınlanan ilkokul Matematik dersi öğretim programında teknoloji kullanımından sık sık söz edilmiş ve 
derslerde yer verilmesi gerektiği önemi vurgulanmıştır. Öğretim programının giriş bölümünde, 
yetkinlikler kısmında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımının önemine yer verilmiş ve kazanımlarda 
teknoloji kullanımını desteklemiştir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda da teknoloji kullanımı desteklenmiş ve ayrı 
bir önem verilmiştir. 10. Kalkınma Planında teknoloji kullanımının derslerde en üst düzeyde olması 
gerektiği belirtilmiştir. 

İlkokul (1-4) matematik programının sadece giriş bölümünde, programın perspektifi başlığındaki 
Yetkinlikler alt başlığında, sonuç bölümünde teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 1ve 3. Sınıf kazanım ve 
açıklamalarında teknoloji kullanımına yer verilmemiştir.2. sınıfta “Geometrik cisimlerin yön, konum veya 
büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin “değişmediğini fark eder kazanımında yine 2. Sınıfta 
“Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır kazanımında” Uygun bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” ifadesi ile teknoloji kullanımına yer 
verilmiştir. 4. sınıflarda “Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır kazanımında 
“teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 

2018- 2019 Eğitim ve öğretim yılı 1. sınıf matematik ders kitabında Doğal Sayılar, Doğal Sayılarda 
Toplama İşlemi, Geometrik Cisimler ve Şekiller, Zaman Ölçme, Veri Toplama ve Değerlendirme alt 
öğrenme alanlarında 10 etkinlikte teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Çıkarma işlemi, Kesirler, Uzamsal 
İlişkiler, Uzunluk Ölçme, Paralarınız, Tartma ve Sıvı Ölçme alt öğrenme alanlarında teknoloji kullanımına 
yer verilmemiştir. 

2. sınıf matematik ders kitabında Doğal sayılar, Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi, Geometrik Cisimler 
ve Şekiller, Uzamsal İlişkiler, Uzunluk Ölçme, Zaman Ölçme, Tartma, Veri Toplama ve Değerlendirme alt 
öğrenme alanlarında 15 etkinlikte teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Doğal sayılarda Toplama İşlemi, 
Çıkarma İşlemi, Bölme İşlemi, Kesirler Geometrik Örüntüler ve Sıvı Ölçmede alt öğrenme alanlarında 
teknoloji kullanımına yer verilmemiştir.  
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Sonuç olarak matematik programının giriş bölümünde programın perspektifi başlığındaki 
yeterlilikler alt başlığında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 1 ve 3. Sınıf kazanım 
ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yer verilmemiştir. 2. sınıfta 2 kazanımda. 4. sınıfta 1 kazanımda 
teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Matematik programının da daha açık ifadelerle öğretmeni teknoloji 
kullanımına yöneltmesi gerektiği söylenebilir.   Her konu örneğinden sonra farklı örneklerinde 
öğrencilere gösterilmesi için ders kitaplarında “akıllı tahtalar veya projeksiyon” yardımı ile Eğitim Bilişim 
Ağı’na (EBA) yönlendirme yapılabilir. Öğrencilere ders kitabında yer alan konuların öğretilmesinde farklı 
etkinlik ve farklı örneklerin çok büyük bir önemi vardır. Bunun sağlanması için de daha fazla teknolojiden 
yararlanılması ve teknolojinin ders kitaplarına entegre edilmesi gerektiği söylenebilir. 1. ve 2 sınıf 
Matematik ders kitaplarının içerik açısından günümüz teknolojisine gönderme yapmadığı söylenebilir. 
 Kitabın içeriği hazırlanırken her bir kazanıma ilişkin örnekler EBA vb. eğitim portallarına direk 
gönderme yapabilir. Kitap içeriklerine hareketli eğitim animasyonlarını içeren linkler eklenebilir. Her bir 
kazanımı eğitim portalında ki etkinlik adına yönlendirilebilir. 
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Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 

Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf 

Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının 

İncelenmesi 

Özgür Sirem188, Bahadır Yıldız189, Selma Sarıoğlu190 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan matematik 
öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı açısından 
incelenmesidir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 
kademeli olarak uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitapları örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, 2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan İlköğretim Matematik dersi öğretim programında teknoloji 
kullanımından sıklıkla söz edildiği ve derslerde yer verilmesinin öneminin vurgulandığı görülmektedir. 1. 
Sınıf ders kitabında yaklaşık %7, 2. sınıf Matematik ders kitabında ise %20 civarında bir teknoloji 
kullanımıu olduğu görülmüştür. Ancak bu oranların öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımına 
yönlendirilmesi için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Matematik, ilkokul, ders kitapları, teknoloji kullanımı, matematik öğretim programı 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the mathematics curriculum and the first and second grade 
mathematics textbooks, which have been put into practice since the 2017-2018 academic year, in terms 
of technology usage. In this research, the mathematics curriculum and the 1st and 2nd grade 
mathematics textbooks which will be applied gradually starting from 2017-2018 academic year were 
determined as the sample. In the research, document analysis method was used. Descriptive analysis 
method was used for data analysis. 

 According to the findings of the study, it has seen that the use of technology is frequently 
mentioned in the mathematics curriculum which is published by the Turkish Education Board of the 
Ministry of National Education in January 2018 and the importance of being included in the courses is 
emphasized. It is seen that technology use is around 7% in the first grade textbook and around 20% in 
the second grade mathematics textbook. However, it was concluded that these ratios are not sufficient 
to guide teachers to use technology in their courses. 

Keywords: Mathematics, primary school, textbooks, technology usage, mathematics curriculum 

Giriş 

Günümüz teknolojisindeki büyük gelişmelerin, geleneksel eğitimi değiştirebilecek potansiyele sahip 
olduğu bir gerçektir. Eğitimin çağdaş ve gelişmiş olabilmesi için öğretim kurumlarına yeni teknolojilerin 
aktarılması gerekir. Bu nedenle çağımız teknolojisi incelenmeli ve tüm eğitim kurumlarında 
uygulanmalıdır (Yılmaz 2006, s.2). Öğretme-öğrenme ortamının zenginleştirilmesi, öğretmene ve 
öğrenene kolaylık sağlaması açısından yeni teknolojileri eğitim ortamlarımıza aktarmamız ve 
geliştirmemiz gerektiğini de ifade edebiliriz. 

Günümüzde, hayatımızın bütün alanlarında kullanmış olduğumuz teknoloji eğitim ortamlarında da 
sıkça kullanılmaktadır. Aksoy (2003) teknolojik gelişmelerin eğitim kurumları üzerindeki etkisi, 
kurumların nitelikleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarda ve öncelikle, teknoloji ürünlerinin eğitim 
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kurumlarında kullanımı yoluyla doğrudan öğretim yöntemlerinde ve öğretimin içeriğinde farklılaşmaya 
neden olduğunu ifade etmiştir. Çilenti (1991) doğru materyal kullanımı ile iyi düzenlenen öğretim 
ortamlarının öğrenmeyi etkili ve kalıcı hale getireceğini ifade etmektedir. Öğretimde materyal 
kullanımının öğrenmeyi olumlu şekilde etkilediği bir gerçektir. Bu materyal kullanma sürecinin pek çok 
faydası sıralanabilir; çoklu öğrenme ortamları sağlayarak öğrenenlerin daha çok duyusuna hitap 
edilebilir, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilirler, dikkat çekici ve motivasyonu arttırıcıdır (Yalın, 2003:82).  
Teknoloji kullanımı ile birlikte materyal kullanım süreçleri farklılaşmış ve zenginleşmiştir. Bu nedenle 
öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli materyallerinden olan ders kitaplarında teknoloji destekli 
içeriğin bulunması hem öğretmene hem de öğrenene büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Ders kitabı, eğitim-öğretim açısından, kullanılma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği, bilgilerin 
dolaysız olarak verildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen ve sözel öğretimin boşluklarını 
doldurabilen önemli araçlarından birisidir. İyi hazırlanmış bir ders kitabı, hem öğretmenlere hem de 
öğrencilere büyük yarar sağlamanın yanında öğretme-öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk eder (Semerci, 
2004). Yapılan pek çok çalışmada öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yeterli 
görmediklerine ilişkin veriler bulunmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; 
İşman, 2001; Yılmaz, 2007). 

Ders kitapları geçmişten günümüze, öğretmen ve öğrenciler tarafından sıkça kullanılan, öğretme-
öğrenme sürecinin en önemli materyalleri arasındadır. Bu sebeple ders kitapları öğretme-öğrenme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak gelişen ve değişen dünya ile birlikte ders kitaplarının 
içeriğinin zenginleştirilmesi ve teknolojiyle donatılması öğrenene kolaylık sağlayacaktır. Bu sebeple ders 
kitapları hayatımızda sıkça kullanmış olduğumuz teknolojileri içinde barındırması beklenmektedir. 

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve 
giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin üretim süreçlerinin tamamında etkin 
olarak kullanıldığı çağımızda teknoloji destekli öğretim, ülkelerin eğitim sisteminde kaçınılmaz bir unsur 
haline gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji destekli eğitime ve teknolojinin öğretilmesi 
süreçlerine daha fazla kaynak aktarmaları gerekliliği açıkça görülmektedir (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, 
Kurt ve Gültekin, 2013). Teknoloji kullanmayı hayatımızın her alanına almamız ve geliştirmemiz 
gerektiğini söyleyebiliriz. Eğitim sistemimizde teknoloji destekli araç-gereçlere ağırlık vermemiz 
öğretmene kolaylık sağladığı gibi öğrenene de kolaylık sağlamaktadır.  

Seferoğlu’na (2009) göre eğitimde üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi 
teknolojinin eğitimde kullanımıdır. Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi, öğretme-
öğrenme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Biz istesek de istemesek de hayatımızda olan 
teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı gerekmektedir. Bu nedenle teknolojiyi, değişen öğretim 
programlarımıza yansıtmamız ve sürekli olarak güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Teknolojiyle 
güncelleştirilen öğretim programları bu sayede daha işlevsel olacak ve daha çok amacına hizmet 
edecektir.  

Eğitimde amaca uygun, nitelikli teknolojinin doğru kullanımı, hem eğitimin çağın gereklerine uygun 
olarak yürütülmesini, hem de eğitimden amacına uygun en yüksek verimin alınmasını sağlayacaktır. Etkili 
bir eğitim-öğretim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için materyal kullanımının önemi inkâr edilemez. 
Öğrencilerin sadece duyduklarını öğrenmeleri zordur, bu nedenle mümkün olduğunca çok duyunun 
öğrenme sürecine katılması gerekmektedir. Bu katılım materyal kullanımı ile mümkün olabilmektedir. 
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belli materyaller kullanılarak yapılan eğitim daha kalıcı olmakta ve 
nitelik olarak da artış sağlanmaktadır (Yılmaz, 2012). Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi gelişen ve değişen 
dünyada çağın gerekliliklerine uygun, öğretim amaçlarına en uygun teknolojinin kullanıldığı eğitim 
ortamı donanımlı bireyler yetişmesini sağlayacaktır. Bunun için teknolojiyi öncelikle öğretim 
programlarımızda daha sonra ders araç-gereçlerinde işe koşmamız gerekmektedir. Öğretme-öğrenme 
ortamının en önemli araç-gereci olan ders kitaplarının teknolojik açıdan içeriğinin zengin olmasına özen 
göstermemiz gerekmektedir. Bunu yaparken faklı teknolojilerden yararlanmamız gerektiğini de 
söyleyebiliriz. Bu sayede geleneksel eğitim yerine çağdaş bir eğitim sistemi oluşturabiliriz. 

Kitapların, ders kitabı, kaynak kitap, el kitapçığı, kılavuz kitap gibi pek çok çeşitleri vardır. Kitaplar, 
öğretimde öğretmenin gücünü daha iyi kullanmasına ve daha sistematik sunmasına imkân verir (Ünsal 
ve Güneş, 2002). Kitaplar, öğretmenlere kılavuzluk ettiği gibi öğrencilerinde öğrenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Kitap sayesinde öğrenci, öğretmenin anlattıklarını, istediği zaman, istediği yerde ve 
istediği tempoda tekrar etme imkanına kavuşur. Özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders 
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kitabı, sözel öğretimin yarattığı boşluğu doldurma imkanı vermesi bakımından önemlidir (Küçükahmet, 
2000). Bu nedenle ders kitaplarının teknolojik yeniliklerle donatılması öğrencilerin öğrenmesini önemli 
ölçüde artıracağını söyleyebiliriz. 

Taktik ve stratejik düzeyde tasarımlara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır; zira zemin 
olmadan şekil olamaz. Pedagoji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, nörobilim, ekonomi ve teknolojinin bize 
tanıdığı tüm imkânları kapsayan transdisipliner bir zemine ihtiyacımız olduğu açıktır (MEB, 2018b). 
Buradan da anlaşılacağı üzere öğretme öğrenme ortamında kullanmış olduğumuz ders kitaplarının 
tasarımı ve içeriğinin teknoloji ile zenginleştirilmesinin öğrenmeyi artıracağını söyleyebiliriz.  

Türkiye’de öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda bilhassa altyapı anlamında ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları önümüzdeki dönemde hızını kesmeden devam edecek 
ve tüm okullarımızın teknolojik imkânları daha fazla iyileştirilecektir. İlerleyen süreçte içerik ve nitelik 
yönelimli bir bakış açısıyla, çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda 
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları 
hedeflenmektedir (2023 eğitim vizyonu). 

2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) belirtildiği gibi, dijital içerikler; pedagojik yaklaşımı kuvvetli, 
kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli materyallerdir. Gerçek 
yaşamla bağlantılı, fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif deneyler, soyut kavramların 
görselleştirildiği canlandırmalar gibi içeriklerin zengin olduğu ortamların oluşturulması gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun 
sağlanması gerektiği, bilgi ve iletişim teknolojisinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılacağı, 
teknolojinin tüm öğretme öğrenme ortamlarında aktif olarak kullanılacağı ifade edilmiştir. 

Teknoloji destekli öğretim, öğretme-öğrenme sürecinin, bilgi toplumu stratejisine uygun olarak, 
bilgisayar destekli olması amaçlanmıştır (Ekici ve Yılmaz, 2013). Diğer yandan EBA’da (2014) belirtildiği 
gibi öğretim programına uygun ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş 
çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen, öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimiz olarak iletişim kurabilen 
bilgisayar destekli öğretimin yapılması önerilmektedir.  

Teknoloji terimi okul matematiği bağlamında, dijital araçlara, masaüstü ya da taşınabilir 
bilgisayarlara, hesap makinelerine ve diğer taşınabilir cihazlara, bilgisayar cebir sistemlerine, dinamik 
geometri yazılımlarına, çevrimiçi dijital oyunlara, interaktif sunum araçlarına, elektronik tablolara bunun 
yanı sıra bu cihazlar ve araçlarla kullanılabilen genelde internet tabanlı kaynakları işaret etmektedir (Van 
de Walle, Karp & Bay-Williams, 2016). Daha geniş anlamda W. Brian Arthur (2009), teknolojiyi “insan 
amacını yerine getirme aracı” olarak   tanımlamaktadır. Teknoloji, daha geniş bir değere ulaşmak için 
zihinsel ve fiziksel çabanın uygulanmasıyla yaratılan hem maddi hem de maddi olmayan varlıklar olarak 
tanımlanabilir. Bu kullanımda, teknoloji gerçek dünyadaki problemleri çözmek için kullanılabilecek alet 
ve makineleri ifade eder. Levye veya tahta kaşık gibi basit aletler veya bir uzay istasyonu veya partikül 
hızlandırıcı gibi daha karmaşık makineler içerebilen kapsamlı bir terimdir. Alet ve makinelerin malzeme 
olması gerekmez; bilgisayar yazılımı ve işletme yöntemleri gibi sanal teknolojiler bu teknoloji tanımının 
altında kalmaktadır (Arthur, 2009).  

Ertem’e (2014) göre, öğretim programlarının bir parçası olarak düşünülen teknoloji entegrasyonu, 
kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile öğrencilerin öğrenmelerinin zenginleştirilmesi ve 
artırılması ya da araçların öğreticiler tarafından verimli kullanılabilmesidir.  

Ülkemizdeki teknoloji kullanımını, gelişmekte olan ülkeler kapsamında değerlendiğimizde; ders 
kitaplarında ve öğretim programlarımızda teknoloji kullanımına yer verilme durumunu bilmemiz 
açısından bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmada ilköğretim matematik öğretim programı (MEB, 2018a) ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 
matematik ders kitabında teknoloji kullanımı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmaya benzer olarak daha 
önce öğretim programları ya da ders kitaplarının betimsel taramaları yapılmıştır. Araştırmanın diğer 
çalışmalardan farkı ise yenilenen öğretim programı ile birlikte ders kitapların da teknolojiye yer verilmesi 
durumunun incelenmesidir. Bu nedenle yapılan bu araştırma uygulayıcılara yol göstermesi açısından 
alan yazına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. 
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Araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan ilköğretim 
matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı 
açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki problem ve alt problemlere yanıtlar aranmıştır. 

Problem Cümlesi: İlkokul matematik öğretim programında ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Alt Problemler:  

1- İlkokul matematik öğretim programında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

2- İlkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

3- İlkokul 2.sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

İlköğretim Matematik Öğretim Programının ve ilkokul 1 sınıf ve 2. Sınıf matematik ders 

kitaplarındaki konuların işlenişinde teknolojiye yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen bu araştırmada, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama modeli “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez. Önemli olan, bilinmek istenen şeyin gözlenip belirlenebilmesidir” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2010: 77). Tanıma uygun şekilde verilere bir müdahalede bulunulmadan 

mevcut durumun bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından, 2017-2018 eğitim-

öğretim yılının başında güncellenen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitapları örneklem 

olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada söz konusu ilköğretim matematik öğretim programı ve 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarının seçilmesinde temel etken ilköğretim matematik öğretim programının 2017-

2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş olmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda incelenmiş olan 1. sınıf ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının basım yılı, sayfa 

sayısı ve ders kitaplarında bulunan konulara ait örnek etkinlik sayısı verilmiştir. 

Tablo 1.  
İncelenen İlkokul Matematik Ders Kitapları Temel Özellikleri 

 

Sınıf Düzeyi Basım Yılı Sayfa Sayısı Örnek Etkinlik  Sayısı 

İlkokul 1. Sınıf 2018 208 130 

İlkokul 2. Sınıf 2018 280 75 

Tablo 1’e göre 2018 yılında basılan ilkokul 1. Sınıf matematik ders kitabı 208 sayfadan 

oluşmaktadır ve içerisinde 130 adet örnek etkinlik bulunmaktadır. İlkokul 2. Sınıf matematik ders kitabı 

ise 208 sayfadan oluşmakta ve 75 örnek etkinlik içermektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Dokümanlar; gerçek, kolay ulaşılabilir hazır veri 

sağlayarak, araştırmacılar için sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Doküman çeşitleri 

kamuya ait tutanaklar, kişisel dokümanlar ve fiziksel materyaller olarak ayrılmaktadır. Hodder ve 
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Merriam (2008: s.766) fiziksel materyalleri, günlük yaşamda kullanılan fiziksel materyaller, araç- 

gereçler, aygıtlar, aletler ve el ürünü işler olarak sınıflandırmaktadır (Akt.:Belet ve Deveci, 2008: s.766). 

Bu araştırmanın verilerini ilköğretim matematik öğretim programı ve ilkokul matematik 1 ve 2. sınıf ders 

kitapları oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu tür analiz 

yönteminde asıl amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. Bu yolla 

edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, daha sonra yapılan bu betimlemeler 

açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005: 224). Buna yönelik olarak araştırmada öncelikle kategoriler belirlenmiş, araştırma bu doğrultuda 

sürdürülmüştür. Araştırmada belirlenen kategoriler; İlkokul matematik öğretim programının öğrenme 

alanları, kazanımları, programın yapısı, öğretim programının genel amaçları ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarında teknolojiye yer verilme durumlarıdır. Belirlenen kategoriler doğrultusunda 

araştırmada 5 alan uzmanı tarafından ilköğretim matematik programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik 

ders kitabı incelenmiş her kategori için ayrı ayrı not tutulmuştur. Matematik 1 ve 2. Sınıf ders kitabında 

teknoloji kullanımı ile ilgili olarak 3 öğretmenin görüşüne başvurulmuş ve görüşler not altına alınmıştır. 

Tutulan notlar alan uzmanları ve öğretmenler tarafından teyit edilmiş ve araştırmacılar tarafından 

bilgisayarda yazıya aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra teknolojiyi kullanım ve teknolojiye yer verilmesi ile 

ilgili bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumu sırasında   öğretim programından alıntılar yapılmıştır. Ders 

kitaplarındaki öğretim içerikleri, teknolojiyi kullanımı açısından değerlendirilirken öğretim teknolojisinde 

kullanılan teknolojik araçlar dikkate alınmıştır.  

Bulgular 

 Burada ilköğretim matematik öğretim programında ve 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarında 
teknolojiye yer verilme durumlarının incelenmesi kapsamında bulgulara yer verilmiştir. 

 

İlkokul Matematik Öğretim Programında Teknoloji Kullanımı 

İlkokul (1-4) matematik öğretim programında teknoloji kullanımı ile ilgili olarak programda yer alan 
öğrenme alanları, kazanımlar, programın yapısı öğretim programının genel amaçları incelenmiş ve 
bunlara ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen giriş bölümünde teknolojinin 
kullanımı ile ilgili olarak, “Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyi ve toplumun değişen 
ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri 
de doğrudan etkilemiştir” ifadesine yer verilmiştir. 

“Öğretim Programlarının Perspektifi” başlığı altında verilen, “Yetkinlikler” alt başlığında “Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi” içerisinde bulunan, “matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler” ve “dijital yetkinlik” alanlarında teknoloji kullanımından bahsedilmiştir. Burada; 
teknolojideki yetkinliğin, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve 
metodolojinin uygulanması olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, dijital yetkinlik alanında; iş, 
günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasının 
öneminden bahsedilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen sonuç bölümünde, hazırlanan 
yeni programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçileceği ve sonrasında yapılacak 
izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu 
sayede programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekli 
sağlanacağı üzerinde durulmuştur. 

İlkokul matematik dersi öğretim programının öğrenme alanlarında, programın yapısında, 1. ve 3. 
sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yönelik ifadelere yer verilmemiştir. Buna karşılık 
olarak 2. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt 
öğrenme alanında bulunan, “Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde 
biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder” kazanımında, “uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
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yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir”denilerek teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Yine 2. sınıf 
kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanında bulunan, 
“Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır” kazanımında “uygun bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” açıklaması ile teknoloji kullanımından 
bahsedilmiştir. Bunlara ek olarak, 4. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Veri İşleme” öğrenme alanı, “Veri 
Toplama ve Değerlendirme”alt öğrenme alanında bulunan, “Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı 
gösterimler kullanır”kazanımında “bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir” açıklaması ile 
teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 

Öğretim programında, başlangıç bölümlerinde gelişen ve değişen dü ya düzeni nedeniyle 
teknolojinin önemli olduğu, öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda yetkinliklerine vurgu 
yapılmaktadır ancak kazanımlara bakıldığında çok yoğun bir teknoloji vurgusu olmadığı yalnızca özel 
alanlara ilişkin teknoloji kullanımı ve teknoloji destekli etkinliklere yönlendirme olduğu görülmektedir. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanım ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 2’de öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

Tablo 2’ye göre; “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı; “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanında 
hesaplama amacı ile “tartı ve terazi” teknolojik aracı “Hangisi Büyük? Hangisi Ağır? ”konusunda “etkinlik” 
olarak, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Çiçekleri Sayalım” konusunda “örnek etkinlik” olarak yer 
almıştır. “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanında doğrulama amacı ile “terazi” teknolojik 
aracı “Terazi Dengede” konusunda “örnek etkinlik” ve “sıra sizde” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak 
“Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” ve “Kesirler” alt öğrenme alanlarında herhangi bir teknolojik araç 
kullanılmamıştır. 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
görselleme amacı ile “geometri tahtası” teknolojik aracı “Şekil Evi” konusunda “eğlence zamanı” 
etkinliğinde yer almıştır. “Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında görselleme amacı ile “birim 
küpler” teknolojik aracı, “Küp Oyunu” konusunda “etkinlik” olarak yer almıştır. Ancak “Uzamsal İlişkiler” 
alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “saat” teknolojik aracı, “Ne Zaman” konusunda “sıra sizde” ve “ölçme değerlendirme” etkinliğinde, 
yine bilgi sunma amacı ile “takvim” teknolojik aracı “Ay-Hafta-Gün” konusunda “sıra sizde” ve “öğrendik 
mi?” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak “Uzunluk Ölçme”, “Paralarımız”, “Tartma” ve “Sıvı Ölçme” alt 
öğrenme alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında görselleme amacı ile “tablo” görseli “Oyuncaklarımı Paylaşırım” konusunda “örnek etkinlik”, 
“Rengârenk Arabalar” konusunda “sıra sizde” etkinliğinde kullanılmıştır. Doğrulama amacı ile “tablo” 
görseli “Beslenme Tablosu” konusunda “etkinlik”, “öğrendik mi?” ve “ölçme ve değerlendirme” 
etkinliklerinde kullanılmıştır. 

 
Tablo 2.  
İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve   Kullanılmayan Teknolojik Araçlar ve görseller. 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve görseller 

Teknolojinin 
Kullanım Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Hangisi büyük? 
Hangisi ağır? 

Etkinlik 
 

Tartı, terazi Hesaplama 

Çiçekleri Sayalım Örnek Etkinlik Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

Terazi Dengede 
 

Örnek Etkinlik, Sıra 
Sizde 

Terazi Doğrulama 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 
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Geometri 

Geometrik Cisimler 
ve Şekiller 

Şekil Evi Eğlence Zamanı 
Geometri 

Tahtası 
Görselleme 

Uzamsal İlişkiler - - - - 

Geometrik Örüntüler Küp Oyunu Etkinlik Birim Küpler Görselleme 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme - - - - 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 

Ne Zaman? 
Sıra Sizde, Ölçme 
Değerlendirme 

Saat Bilgi Sunma 

Ay-Hafta-Gün 
Sıra Sizde, Öğrendik 
mi? 

Takvim Bilgi Sunma 

Tartma - - - - 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Oyuncaklarımı 
Paylaşırım 

Örnek Etkinlik Tablo Görselleme 

Rengârenk Arabalar Sıra Sizde Tablo Görselleme 

Beslenme Tablosu 
Etkinlik, Öğrendik mi?, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Tablo Doğrulama 

Sayısal olarak incelendiğide; 1. sınıf matematik kitabında yer alan 130 etkinliğin % 7’sinde teknoloji 
kullanımına yer verildiği görülmektedir 

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 2. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanımı ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 3’te öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3.  

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve Kullanılmayan Teknolojik Araçlar 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve 
görseller 

Teknolojinin 
Kullanım 

Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Nesne Sayısını Tahmin 
Etme 

Pekiştirelim Tablo Görselleme 

Sayı Örüntüleri Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Onluğa Yuvarlama Pekiştirelim Cetvel Hesaplama 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çarpma İşlemi 

“1”, “2”, “3”, “4”, “5” ile 
Çarpma 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

İşlem Tablosu İle Çarpma 
İşlemi 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Bölme İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 
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Geometri 

Geometrik 
Cisimler ve 
Şekiller 

Geometrik Şekilleri 
Sınıflandırma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Geometrik Cisimleri 
Modelleme 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Uzamsal 
İlişkiler 

Yer, Yön ve Hareket 
Bulma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 
Bölüm 

Değerlendirmesi 
Cetvel Doğrulama 

Geometrik 
Örüntüler 

- - - - 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme 

Standart Uzunluk Ölçü 
Birimleri 

Öğrenelim Metre, Cetvel Bilgi Sunma 
Uzunluk Modelleri 
Oluşturma 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 

Tam, Yarım, Çeyrek 
Saatler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleriyle 
İlgili problemler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleri 
Arasındaki İlişki 

   

Tartma 
Nesneleri Tartma ve 
Karşılaştırma 

Öğrenelim 
Dijital Tartı, 

Terazi 
Bilgi Sunma 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama 
ve 
Değerlendirme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
doğrulama amacı ile “tablo” görseli “Geometrik Şekilleri Sınıflandırma” ve “Geometrik Cisimleri 
Modelleme” konusunda “pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı 
“Yer, Yön ve Hareket Bulma” konusunda “tablo” görseli doğrulama amaçlı “pekiştirelim” etkinliğinde, 
“cetvel” teknolojik aracı doğrulama amaçlı “bölüm değerlendirmesi” etkinliğinde yer almıştır. Ancak 
“Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Uzunluk Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “metre ve cetvel” teknolojik aracı “Standart Uzunluk Ölçü Birimleri” ve “Uzunluk Modelleri 
Oluşturma” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında 
bilgi sunma amacı ile “dijital saat” teknolojik aracı “Tam, Yarım, Çeyrek Saatler” ve “Zaman Ölçü 
Birimleriyle İlgili Problemler” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt 
öğrenme alanında bilgi sunma amacı ile “takvim, saat ” teknolojik aracı “ve  tablo  görseli  Zaman Ölçü 
Birimleri Arasındaki İlişki” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  “Tartı” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “dijital tartı ve terazi” teknolojik aracı “Nesneleri Tartma ve Karşılaştırma” 
konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. Ancak “Paralarımız” ve “Sıvı Ölçme” alt öğrenme 
alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda “öğrenelim” 
etkinliğinde, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda 
“pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  

Sayısal olarak değerlendirildiğinde 2. sınıf matematik kitabında yer alan 75 etkinliğin %20 sinde 
teknoloji kullanımına yer verildiği görülmüştür. 

 Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
yayınlanan ilköğretim Matematik dersi öğretim programında (MEB, 2018a) teknoloji kullanımından sık 
sık söz edilmiş ve derslerde yer verilmesi gerektiği önemi vurgulanmıştır. Öğretim programının giriş 
bölümünde, yetkinlikler kısmında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımının önemine yer verilmiş ve 
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kazanımlarda teknoloji kullanımını desteklemiştir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) da teknoloji 
kullanımı desteklenmiş ve ayrı bir önem verilmiştir. 10. Kalkınma Planında teknoloji kullanımının 
derslerde en üst düzeyde olması gerektiği belirtilmiştir. 

İlköğretim matematik öğretim programının sadece giriş bölümünde, programın perspektifi 
başlığındaki Yetkinlikler alt başlığında, sonuç bölümünde teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 1 ve 3. 
Sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yer verilmemiştir. 2. sınıfta ise daha spesifik olarak 
teknoloji kullanımına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu çalışmanın bulguları da öğretim programında yer 
alan önerinin kitaplara da doğrudan yansıdığını göstermektedir. 1. Sınıfta toplam etkinliklerin %7’sinde 
teknoloji kullanılmışken, 2. Sınıfta bu oranın %20’ye çıktı görülmektedir. Yine alanyazındaki çalışmalar 
ders kitaplarının içeriğinin öpğretim programı be öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olması ve 
teknolojik açıdan zenginleştirilmesi önerilmektedir (Demirel ve Kıroğlu, 2006; Kılıç ve Seven, 2006). 
Ancak 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları teknolojik açıdan zengin olarak ifade edilebilecek seviye olmadığı 
görülmektedir.  

 Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kendilerini teknoloji kullanımı konularında yeterli 
görmedikleri, uygun kaynak ve önerilere ihtiyaç duydukları ortaya konulmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 
1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; İşman, 2001; Yılmaz, 2007). Semerci (2004) ders kitaplarının öğretmen 
ve öğrencilere kılavuzluk edecek güçlü araçlar olduğunu belirtmektedir. Ancak bulgular incelendiğinde 1 
ve 2. Sınıf matematik kitaplarının öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda destek verecek nitelikte 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Keleş’e (2001) göre öğretim sürecinin güçlü materyallerinden olan ders kitapları farklı nedenlerle 
öğrenme öğretme sürecini etkilemektedir. Hatta olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu noktadan 
bakıldığında, derslerde teknoloji kullanımı bir kültür olarak ele alınırsa, öğretmenleri derslerde teknoloji 
kullanımına yönlendirmediği ve örnekler sunamadığı için 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları derslerde 
teknoloji kullanımına yeterince yer verilmesine imkan sunmamaktadır. 

 Sonuç olarak matematik öğretim programının giriş bölümünde programın perspektifi 
başlığındaki yeterlilikler alt başlığında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımına genel olarak yer 
verilmiştir. Her sınıfta spesifik yönlendirme bulunmaması nedeniyle ders kitaplarında bu eksiklik ortaya 
çıkmış gibi görünmektedir. Bu nedenle Öğretim programlarında ya da ders kitabı hazırlama 
kılavuzlarında hangi derslerde, hangi konularda ne gibi teknolojilerin kullanılabileceğine dair daha açık 
örnekler sunulabilir. Etkileşimli tahtalar ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) daha verimli kullanılabilmesi için 
ders kitaplarına yönlendirici içerikler yerleştirilebilir. Öğretmenlere hem öğrencilik süreçlerinde hem de 
hizmet içi eğitimlerde teknolojiden yararlanılması ve teknolojinin ders kitaplarındaki etkinliklere nasıl 
entegre edilebileceğine ilişkin eğitimler verilebilir. Yine öğretmenlerin kendi animasyonlarını, 
simülasyonlarını hazırlayabilecekleri temel düzeyde web 2.0 araçları ile ilgili eğitimler almaları 
sağlanabilir. 
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Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 

Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf 

Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının 

İncelenmesi 

Özgür Sirem191 , Bahadır Yıldız192, Selma Sarıoğlu193 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan matematik 
öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı açısından 
incelenmesidir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 
kademeli olarak uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitapları örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, 2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan İlköğretim Matematik dersi öğretim programında teknoloji 
kullanımından sıklıkla söz edildiği ve derslerde yer verilmesinin öneminin vurgulandığı görülmektedir. 1. 
Sınıf ders kitabında yaklaşık %7, 2. sınıf Matematik ders kitabında ise %20 civarında bir teknoloji 
kullanımıu olduğu görülmüştür. Ancak bu oranların öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımına 
yönlendirilmesi için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Matematik, ilkokul, ders kitapları, teknoloji kullanımı, matematik öğretim programı 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the mathematics curriculum and the first and second grade 
mathematics textbooks, which have been put into practice since the 2017-2018 academic year, in terms 
of technology usage. In this research, the mathematics curriculum and the 1st and 2nd grade 
mathematics textbooks which will be applied gradually starting from 2017-2018 academic year were 
determined as the sample. In the research, document analysis method was used. Descriptive analysis 
method was used for data analysis. 

 According to the findings of the study, it has seen that the use of technology is frequently 
mentioned in the mathematics curriculum which is published by the Turkish Education Board of the 
Ministry of National Education in January 2018 and the importance of being included in the courses is 
emphasized. It is seen that technology use is around 7% in the first grade textbook and around 20% in 
the second grade mathematics textbook. However, it was concluded that these ratios are not sufficient 
to guide teachers to use technology in their courses. 

Keywords: Mathematics, primary school, textbooks, technology usage, mathematics curriculum 

Giriş 

Günümüz teknolojisindeki büyük gelişmelerin, geleneksel eğitimi değiştirebilecek potansiyele sahip 
olduğu bir gerçektir. Eğitimin çağdaş ve gelişmiş olabilmesi için öğretim kurumlarına yeni teknolojilerin 
aktarılması gerekir. Bu nedenle çağımız teknolojisi incelenmeli ve tüm eğitim kurumlarında 
uygulanmalıdır (Yılmaz 2006, s.2). Öğretme-öğrenme ortamının zenginleştirilmesi, öğretmene ve 
öğrenene kolaylık sağlaması açısından yeni teknolojileri eğitim ortamlarımıza aktarmamız ve 
geliştirmemiz gerektiğini de ifade edebiliriz. 

Günümüzde, hayatımızın bütün alanlarında kullanmış olduğumuz teknoloji eğitim ortamlarında da 
sıkça kullanılmaktadır. Aksoy (2003) teknolojik gelişmelerin eğitim kurumları üzerindeki etkisi, 
kurumların nitelikleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarda ve öncelikle, teknoloji ürünlerinin eğitim 
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192 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, bahadir@bahadiryildiz.net 
193 Ankara Üniversitesi, Türkiye, akinselma81@gmail.com 



 

1057 
 

kurumlarında kullanımı yoluyla doğrudan öğretim yöntemlerinde ve öğretimin içeriğinde farklılaşmaya 
neden olduğunu ifade etmiştir. Çilenti (1991) doğru materyal kullanımı ile iyi düzenlenen öğretim 
ortamlarının öğrenmeyi etkili ve kalıcı hale getireceğini ifade etmektedir. Öğretimde materyal 
kullanımının öğrenmeyi olumlu şekilde etkilediği bir gerçektir. Bu materyal kullanma sürecinin pek çok 
faydası sıralanabilir; çoklu öğrenme ortamları sağlayarak öğrenenlerin daha çok duyusuna hitap 
edilebilir, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilirler, dikkat çekici ve motivasyonu arttırıcıdır (Yalın, 2003:82).  
Teknoloji kullanımı ile birlikte materyal kullanım süreçleri farklılaşmış ve zenginleşmiştir. Bu nedenle 
öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli materyallerinden olan ders kitaplarında teknoloji destekli 
içeriğin bulunması hem öğretmene hem de öğrenene büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Ders kitabı, eğitim-öğretim açısından, kullanılma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği, bilgilerin 
dolaysız olarak verildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen ve sözel öğretimin boşluklarını 
doldurabilen önemli araçlarından birisidir. İyi hazırlanmış bir ders kitabı, hem öğretmenlere hem de 
öğrencilere büyük yarar sağlamanın yanında öğretme-öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk eder (Semerci, 
2004). Yapılan pek çok çalışmada öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yeterli 
görmediklerine ilişkin veriler bulunmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; 
İşman, 2001; Yılmaz, 2007). 

Ders kitapları geçmişten günümüze, öğretmen ve öğrenciler tarafından sıkça kullanılan, öğretme-
öğrenme sürecinin en önemli materyalleri arasındadır. Bu sebeple ders kitapları öğretme-öğrenme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak gelişen ve değişen dünya ile birlikte ders kitaplarının 
içeriğinin zenginleştirilmesi ve teknolojiyle donatılması öğrenene kolaylık sağlayacaktır. Bu sebeple ders 
kitapları hayatımızda sıkça kullanmış olduğumuz teknolojileri içinde barındırması beklenmektedir. 

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve 
giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin üretim süreçlerinin tamamında etkin 
olarak kullanıldığı çağımızda teknoloji destekli öğretim, ülkelerin eğitim sisteminde kaçınılmaz bir unsur 
haline gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji destekli eğitime ve teknolojinin öğretilmesi 
süreçlerine daha fazla kaynak aktarmaları gerekliliği açıkça görülmektedir (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, 
Kurt ve Gültekin, 2013). Teknoloji kullanmayı hayatımızın her alanına almamız ve geliştirmemiz 
gerektiğini söyleyebiliriz. Eğitim sistemimizde teknoloji destekli araç-gereçlere ağırlık vermemiz 
öğretmene kolaylık sağladığı gibi öğrenene de kolaylık sağlamaktadır.  

Seferoğlu’na (2009) göre eğitimde üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi 
teknolojinin eğitimde kullanımıdır. Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi, öğretme-
öğrenme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Biz istesek de istemesek de hayatımızda olan 
teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı gerekmektedir. Bu nedenle teknolojiyi, değişen öğretim 
programlarımıza yansıtmamız ve sürekli olarak güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Teknolojiyle 
güncelleştirilen öğretim programları bu sayede daha işlevsel olacak ve daha çok amacına hizmet 
edecektir.  

Eğitimde amaca uygun, nitelikli teknolojinin doğru kullanımı, hem eğitimin çağın gereklerine uygun 
olarak yürütülmesini, hem de eğitimden amacına uygun en yüksek verimin alınmasını sağlayacaktır. Etkili 
bir eğitim-öğretim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için materyal kullanımının önemi inkâr edilemez. 
Öğrencilerin sadece duyduklarını öğrenmeleri zordur, bu nedenle mümkün olduğunca çok duyunun 
öğrenme sürecine katılması gerekmektedir. Bu katılım materyal kullanımı ile mümkün olabilmektedir. 
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belli materyaller kullanılarak yapılan eğitim daha kalıcı olmakta ve 
nitelik olarak da artış sağlanmaktadır (Yılmaz, 2012). Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi gelişen ve değişen 
dünyada çağın gerekliliklerine uygun, öğretim amaçlarına en uygun teknolojinin kullanıldığı eğitim 
ortamı donanımlı bireyler yetişmesini sağlayacaktır. Bunun için teknolojiyi öncelikle öğretim 
programlarımızda daha sonra ders araç-gereçlerinde işe koşmamız gerekmektedir. Öğretme-öğrenme 
ortamının en önemli araç-gereci olan ders kitaplarının teknolojik açıdan içeriğinin zengin olmasına özen 
göstermemiz gerekmektedir. Bunu yaparken faklı teknolojilerden yararlanmamız gerektiğini de 
söyleyebiliriz. Bu sayede geleneksel eğitim yerine çağdaş bir eğitim sistemi oluşturabiliriz. 

Kitapların, ders kitabı, kaynak kitap, el kitapçığı, kılavuz kitap gibi pek çok çeşitleri vardır. Kitaplar, 
öğretimde öğretmenin gücünü daha iyi kullanmasına ve daha sistematik sunmasına imkân verir (Ünsal 
ve Güneş, 2002). Kitaplar, öğretmenlere kılavuzluk ettiği gibi öğrencilerinde öğrenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Kitap sayesinde öğrenci, öğretmenin anlattıklarını, istediği zaman, istediği yerde ve 
istediği tempoda tekrar etme imkanına kavuşur. Özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders 
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kitabı, sözel öğretimin yarattığı boşluğu doldurma imkanı vermesi bakımından önemlidir (Küçükahmet, 
2000). Bu nedenle ders kitaplarının teknolojik yeniliklerle donatılması öğrencilerin öğrenmesini önemli 
ölçüde artıracağını söyleyebiliriz. 

Taktik ve stratejik düzeyde tasarımlara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır; zira zemin 
olmadan şekil olamaz. Pedagoji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, nörobilim, ekonomi ve teknolojinin bize 
tanıdığı tüm imkânları kapsayan transdisipliner bir zemine ihtiyacımız olduğu açıktır (MEB, 2018b). 
Buradan da anlaşılacağı üzere öğretme öğrenme ortamında kullanmış olduğumuz ders kitaplarının 
tasarımı ve içeriğinin teknoloji ile zenginleştirilmesinin öğrenmeyi artıracağını söyleyebiliriz.  

Türkiye’de öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda bilhassa altyapı anlamında ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları önümüzdeki dönemde hızını kesmeden devam edecek 
ve tüm okullarımızın teknolojik imkânları daha fazla iyileştirilecektir. İlerleyen süreçte içerik ve nitelik 
yönelimli bir bakış açısıyla, çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda 
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları 
hedeflenmektedir (2023 eğitim vizyonu). 

2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) belirtildiği gibi, dijital içerikler; pedagojik yaklaşımı kuvvetli, 
kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli materyallerdir. Gerçek 
yaşamla bağlantılı, fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif deneyler, soyut kavramların 
görselleştirildiği canlandırmalar gibi içeriklerin zengin olduğu ortamların oluşturulması gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun 
sağlanması gerektiği, bilgi ve iletişim teknolojisinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılacağı, 
teknolojinin tüm öğretme öğrenme ortamlarında aktif olarak kullanılacağı ifade edilmiştir. 

Teknoloji destekli öğretim, öğretme-öğrenme sürecinin, bilgi toplumu stratejisine uygun olarak, 
bilgisayar destekli olması amaçlanmıştır (Ekici ve Yılmaz, 2013). Diğer yandan EBA’da (2014) belirtildiği 
gibi öğretim programına uygun ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş 
çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen, öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimiz olarak iletişim kurabilen 
bilgisayar destekli öğretimin yapılması önerilmektedir.  

Teknoloji terimi okul matematiği bağlamında, dijital araçlara, masaüstü ya da taşınabilir 
bilgisayarlara, hesap makinelerine ve diğer taşınabilir cihazlara, bilgisayar cebir sistemlerine, dinamik 
geometri yazılımlarına, çevrimiçi dijital oyunlara, interaktif sunum araçlarına, elektronik tablolara bunun 
yanı sıra bu cihazlar ve araçlarla kullanılabilen genelde internet tabanlı kaynakları işaret etmektedir (Van 
de Walle, Karp & Bay-Williams, 2016). Daha geniş anlamda W. Brian Arthur (2009), teknolojiyi “insan 
amacını yerine getirme aracı” olarak   tanımlamaktadır. Teknoloji, daha geniş bir değere ulaşmak için 
zihinsel ve fiziksel çabanın uygulanmasıyla yaratılan hem maddi hem de maddi olmayan varlıklar olarak 
tanımlanabilir. Bu kullanımda, teknoloji gerçek dünyadaki problemleri çözmek için kullanılabilecek alet 
ve makineleri ifade eder. Levye veya tahta kaşık gibi basit aletler veya bir uzay istasyonu veya partikül 
hızlandırıcı gibi daha karmaşık makineler içerebilen kapsamlı bir terimdir. Alet ve makinelerin malzeme 
olması gerekmez; bilgisayar yazılımı ve işletme yöntemleri gibi sanal teknolojiler bu teknoloji tanımının 
altında kalmaktadır (Arthur, 2009).  

Ertem’e (2014) göre, öğretim programlarının bir parçası olarak düşünülen teknoloji entegrasyonu, 
kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile öğrencilerin öğrenmelerinin zenginleştirilmesi ve 
artırılması ya da araçların öğreticiler tarafından verimli kullanılabilmesidir.  

Ülkemizdeki teknoloji kullanımını, gelişmekte olan ülkeler kapsamında değerlendiğimizde; ders 
kitaplarında ve öğretim programlarımızda teknoloji kullanımına yer verilme durumunu bilmemiz 
açısından bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmada ilköğretim matematik öğretim programı (MEB, 2018a) ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 
matematik ders kitabında teknoloji kullanımı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmaya benzer olarak daha 
önce öğretim programları ya da ders kitaplarının betimsel taramaları yapılmıştır. Araştırmanın diğer 
çalışmalardan farkı ise yenilenen öğretim programı ile birlikte ders kitapların da teknolojiye yer verilmesi 
durumunun incelenmesidir. Bu nedenle yapılan bu araştırma uygulayıcılara yol göstermesi açısından 
alan yazına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. 
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Araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan ilköğretim 
matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı 
açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki problem ve alt problemlere yanıtlar aranmıştır. 

Problem Cümlesi: İlkokul matematik öğretim programında ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Alt Problemler:  

1- İlkokul matematik öğretim programında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

2- İlkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

3- İlkokul 2.sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

İlköğretim Matematik Öğretim Programının ve ilkokul 1 sınıf ve 2. Sınıf matematik ders 

kitaplarındaki konuların işlenişinde teknolojiye yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen bu araştırmada, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama modeli “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez. Önemli olan, bilinmek istenen şeyin gözlenip belirlenebilmesidir” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2010: 77). Tanıma uygun şekilde verilere bir müdahalede bulunulmadan 

mevcut durumun bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından, 2017-2018 eğitim-

öğretim yılının başında güncellenen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitapları örneklem 

olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada söz konusu ilköğretim matematik öğretim programı ve 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarının seçilmesinde temel etken ilköğretim matematik öğretim programının 2017-

2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş olmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda incelenmiş olan 1. sınıf ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının basım yılı, sayfa 

sayısı ve ders kitaplarında bulunan konulara ait örnek etkinlik sayısı verilmiştir. 

Tablo 1.  
İncelenen İlkokul Matematik Ders Kitapları Temel Özellikleri 

 

Sınıf Düzeyi Basım Yılı Sayfa Sayısı Örnek Etkinlik  Sayısı 

İlkokul 1. Sınıf 2018 208 130 

İlkokul 2. Sınıf 2018 280 75 

Tablo 1’e göre 2018 yılında basılan ilkokul 1. Sınıf matematik ders kitabı 208 sayfadan 

oluşmaktadır ve içerisinde 130 adet örnek etkinlik bulunmaktadır. İlkokul 2. Sınıf matematik ders kitabı 

ise 208 sayfadan oluşmakta ve 75 örnek etkinlik içermektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Dokümanlar; gerçek, kolay ulaşılabilir hazır veri 

sağlayarak, araştırmacılar için sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Doküman çeşitleri 

kamuya ait tutanaklar, kişisel dokümanlar ve fiziksel materyaller olarak ayrılmaktadır. Hodder ve 
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Merriam (2008: s.766) fiziksel materyalleri, günlük yaşamda kullanılan fiziksel materyaller, araç- 

gereçler, aygıtlar, aletler ve el ürünü işler olarak sınıflandırmaktadır (Akt.:Belet ve Deveci, 2008: s.766). 

Bu araştırmanın verilerini ilköğretim matematik öğretim programı ve ilkokul matematik 1 ve 2. sınıf ders 

kitapları oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu tür analiz 

yönteminde asıl amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. Bu yolla 

edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, daha sonra yapılan bu betimlemeler 

açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005: 224). Buna yönelik olarak araştırmada öncelikle kategoriler belirlenmiş, araştırma bu doğrultuda 

sürdürülmüştür. Araştırmada belirlenen kategoriler; İlkokul matematik öğretim programının öğrenme 

alanları, kazanımları, programın yapısı, öğretim programının genel amaçları ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarında teknolojiye yer verilme durumlarıdır. Belirlenen kategoriler doğrultusunda 

araştırmada 5 alan uzmanı tarafından ilköğretim matematik programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik 

ders kitabı incelenmiş her kategori için ayrı ayrı not tutulmuştur. Matematik 1 ve 2. Sınıf ders kitabında 

teknoloji kullanımı ile ilgili olarak 3 öğretmenin görüşüne başvurulmuş ve görüşler not altına alınmıştır. 

Tutulan notlar alan uzmanları ve öğretmenler tarafından teyit edilmiş ve araştırmacılar tarafından 

bilgisayarda yazıya aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra teknolojiyi kullanım ve teknolojiye yer verilmesi ile 

ilgili bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumu sırasında   öğretim programından alıntılar yapılmıştır. Ders 

kitaplarındaki öğretim içerikleri, teknolojiyi kullanımı açısından değerlendirilirken öğretim teknolojisinde 

kullanılan teknolojik araçlar dikkate alınmıştır.  

Bulgular 

 Burada ilköğretim matematik öğretim programında ve 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarında 
teknolojiye yer verilme durumlarının incelenmesi kapsamında bulgulara yer verilmiştir. 

 

İlkokul Matematik Öğretim Programında Teknoloji Kullanımı 

İlkokul (1-4) matematik öğretim programında teknoloji kullanımı ile ilgili olarak programda yer alan 
öğrenme alanları, kazanımlar, programın yapısı öğretim programının genel amaçları incelenmiş ve 
bunlara ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen giriş bölümünde teknolojinin 
kullanımı ile ilgili olarak, “Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyi ve toplumun değişen 
ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri 
de doğrudan etkilemiştir” ifadesine yer verilmiştir. 

“Öğretim Programlarının Perspektifi” başlığı altında verilen, “Yetkinlikler” alt başlığında “Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi” içerisinde bulunan, “matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler” ve “dijital yetkinlik” alanlarında teknoloji kullanımından bahsedilmiştir. Burada; 
teknolojideki yetkinliğin, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve 
metodolojinin uygulanması olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, dijital yetkinlik alanında; iş, 
günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasının 
öneminden bahsedilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen sonuç bölümünde, hazırlanan 
yeni programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçileceği ve sonrasında yapılacak 
izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu 
sayede programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekli 
sağlanacağı üzerinde durulmuştur. 

İlkokul matematik dersi öğretim programının öğrenme alanlarında, programın yapısında, 1. ve 3. 
sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yönelik ifadelere yer verilmemiştir. Buna karşılık 
olarak 2. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt 
öğrenme alanında bulunan, “Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde 
biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder” kazanımında, “uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
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yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir”denilerek teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Yine 2. sınıf 
kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanında bulunan, 
“Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır” kazanımında “uygun bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” açıklaması ile teknoloji kullanımından 
bahsedilmiştir. Bunlara ek olarak, 4. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Veri İşleme” öğrenme alanı, “Veri 
Toplama ve Değerlendirme”alt öğrenme alanında bulunan, “Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı 
gösterimler kullanır”kazanımında “bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir” açıklaması ile 
teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 

Öğretim programında, başlangıç bölümlerinde gelişen ve değişen dü ya düzeni nedeniyle 
teknolojinin önemli olduğu, öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda yetkinliklerine vurgu 
yapılmaktadır ancak kazanımlara bakıldığında çok yoğun bir teknoloji vurgusu olmadığı yalnızca özel 
alanlara ilişkin teknoloji kullanımı ve teknoloji destekli etkinliklere yönlendirme olduğu görülmektedir. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanım ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 2’de öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

Tablo 2’ye göre; “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı; “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanında 
hesaplama amacı ile “tartı ve terazi” teknolojik aracı “Hangisi Büyük? Hangisi Ağır? ”konusunda “etkinlik” 
olarak, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Çiçekleri Sayalım” konusunda “örnek etkinlik” olarak yer 
almıştır. “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanında doğrulama amacı ile “terazi” teknolojik 
aracı “Terazi Dengede” konusunda “örnek etkinlik” ve “sıra sizde” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak 
“Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” ve “Kesirler” alt öğrenme alanlarında herhangi bir teknolojik araç 
kullanılmamıştır. 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
görselleme amacı ile “geometri tahtası” teknolojik aracı “Şekil Evi” konusunda “eğlence zamanı” 
etkinliğinde yer almıştır. “Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında görselleme amacı ile “birim 
küpler” teknolojik aracı, “Küp Oyunu” konusunda “etkinlik” olarak yer almıştır. Ancak “Uzamsal İlişkiler” 
alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “saat” teknolojik aracı, “Ne Zaman” konusunda “sıra sizde” ve “ölçme değerlendirme” etkinliğinde, 
yine bilgi sunma amacı ile “takvim” teknolojik aracı “Ay-Hafta-Gün” konusunda “sıra sizde” ve “öğrendik 
mi?” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak “Uzunluk Ölçme”, “Paralarımız”, “Tartma” ve “Sıvı Ölçme” alt 
öğrenme alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında görselleme amacı ile “tablo” görseli “Oyuncaklarımı Paylaşırım” konusunda “örnek etkinlik”, 
“Rengârenk Arabalar” konusunda “sıra sizde” etkinliğinde kullanılmıştır. Doğrulama amacı ile “tablo” 
görseli “Beslenme Tablosu” konusunda “etkinlik”, “öğrendik mi?” ve “ölçme ve değerlendirme” 
etkinliklerinde kullanılmıştır. 

 
Tablo 2.  
İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve   Kullanılmayan Teknolojik Araçlar ve görseller. 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve görseller 

Teknolojinin 
Kullanım Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Hangisi büyük? 
Hangisi ağır? 

Etkinlik 
 

Tartı, terazi Hesaplama 

Çiçekleri Sayalım Örnek Etkinlik Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

Terazi Dengede 
 

Örnek Etkinlik, Sıra 
Sizde 

Terazi Doğrulama 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 
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Geometri 

Geometrik Cisimler 
ve Şekiller 

Şekil Evi Eğlence Zamanı 
Geometri 

Tahtası 
Görselleme 

Uzamsal İlişkiler - - - - 

Geometrik Örüntüler Küp Oyunu Etkinlik Birim Küpler Görselleme 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme - - - - 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 

Ne Zaman? 
Sıra Sizde, Ölçme 
Değerlendirme 

Saat Bilgi Sunma 

Ay-Hafta-Gün 
Sıra Sizde, Öğrendik 
mi? 

Takvim Bilgi Sunma 

Tartma - - - - 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Oyuncaklarımı 
Paylaşırım 

Örnek Etkinlik Tablo Görselleme 

Rengârenk Arabalar Sıra Sizde Tablo Görselleme 

Beslenme Tablosu 
Etkinlik, Öğrendik mi?, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Tablo Doğrulama 

Sayısal olarak incelendiğide; 1. sınıf matematik kitabında yer alan 130 etkinliğin % 7’sinde teknoloji 
kullanımına yer verildiği görülmektedir 

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 2. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanımı ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 3’te öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3.  

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve Kullanılmayan Teknolojik Araçlar 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve 
görseller 

Teknolojinin 
Kullanım 

Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Nesne Sayısını Tahmin 
Etme 

Pekiştirelim Tablo Görselleme 

Sayı Örüntüleri Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Onluğa Yuvarlama Pekiştirelim Cetvel Hesaplama 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çarpma İşlemi 

“1”, “2”, “3”, “4”, “5” ile 
Çarpma 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

İşlem Tablosu İle Çarpma 
İşlemi 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Bölme İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 
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Geometri 

Geometrik 
Cisimler ve 
Şekiller 

Geometrik Şekilleri 
Sınıflandırma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Geometrik Cisimleri 
Modelleme 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Uzamsal 
İlişkiler 

Yer, Yön ve Hareket 
Bulma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 
Bölüm 

Değerlendirmesi 
Cetvel Doğrulama 

Geometrik 
Örüntüler 

- - - - 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme 

Standart Uzunluk Ölçü 
Birimleri 

Öğrenelim Metre, Cetvel Bilgi Sunma 
Uzunluk Modelleri 
Oluşturma 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 

Tam, Yarım, Çeyrek 
Saatler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleriyle 
İlgili problemler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleri 
Arasındaki İlişki 

   

Tartma 
Nesneleri Tartma ve 
Karşılaştırma 

Öğrenelim 
Dijital Tartı, 

Terazi 
Bilgi Sunma 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama 
ve 
Değerlendirme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
doğrulama amacı ile “tablo” görseli “Geometrik Şekilleri Sınıflandırma” ve “Geometrik Cisimleri 
Modelleme” konusunda “pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı 
“Yer, Yön ve Hareket Bulma” konusunda “tablo” görseli doğrulama amaçlı “pekiştirelim” etkinliğinde, 
“cetvel” teknolojik aracı doğrulama amaçlı “bölüm değerlendirmesi” etkinliğinde yer almıştır. Ancak 
“Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Uzunluk Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “metre ve cetvel” teknolojik aracı “Standart Uzunluk Ölçü Birimleri” ve “Uzunluk Modelleri 
Oluşturma” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında 
bilgi sunma amacı ile “dijital saat” teknolojik aracı “Tam, Yarım, Çeyrek Saatler” ve “Zaman Ölçü 
Birimleriyle İlgili Problemler” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt 
öğrenme alanında bilgi sunma amacı ile “takvim, saat ” teknolojik aracı “ve  tablo  görseli  Zaman Ölçü 
Birimleri Arasındaki İlişki” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  “Tartı” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “dijital tartı ve terazi” teknolojik aracı “Nesneleri Tartma ve Karşılaştırma” 
konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. Ancak “Paralarımız” ve “Sıvı Ölçme” alt öğrenme 
alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda “öğrenelim” 
etkinliğinde, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda 
“pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  

Sayısal olarak değerlendirildiğinde 2. sınıf matematik kitabında yer alan 75 etkinliğin %20 sinde 
teknoloji kullanımına yer verildiği görülmüştür. 

 Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
yayınlanan ilköğretim Matematik dersi öğretim programında (MEB, 2018a) teknoloji kullanımından sık 
sık söz edilmiş ve derslerde yer verilmesi gerektiği önemi vurgulanmıştır. Öğretim programının giriş 
bölümünde, yetkinlikler kısmında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımının önemine yer verilmiş ve 
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kazanımlarda teknoloji kullanımını desteklemiştir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) da teknoloji 
kullanımı desteklenmiş ve ayrı bir önem verilmiştir. 10. Kalkınma Planında teknoloji kullanımının 
derslerde en üst düzeyde olması gerektiği belirtilmiştir. 

İlköğretim matematik öğretim programının sadece giriş bölümünde, programın perspektifi 
başlığındaki Yetkinlikler alt başlığında, sonuç bölümünde teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 1 ve 3. 
Sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yer verilmemiştir. 2. sınıfta ise daha spesifik olarak 
teknoloji kullanımına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu çalışmanın bulguları da öğretim programında yer 
alan önerinin kitaplara da doğrudan yansıdığını göstermektedir. 1. Sınıfta toplam etkinliklerin %7’sinde 
teknoloji kullanılmışken, 2. Sınıfta bu oranın %20’ye çıktı görülmektedir. Yine alanyazındaki çalışmalar 
ders kitaplarının içeriğinin öpğretim programı be öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olması ve 
teknolojik açıdan zenginleştirilmesi önerilmektedir (Demirel ve Kıroğlu, 2006; Kılıç ve Seven, 2006). 
Ancak 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları teknolojik açıdan zengin olarak ifade edilebilecek seviye olmadığı 
görülmektedir.  

 Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kendilerini teknoloji kullanımı konularında yeterli 
görmedikleri, uygun kaynak ve önerilere ihtiyaç duydukları ortaya konulmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 
1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; İşman, 2001; Yılmaz, 2007). Semerci (2004) ders kitaplarının öğretmen 
ve öğrencilere kılavuzluk edecek güçlü araçlar olduğunu belirtmektedir. Ancak bulgular incelendiğinde 1 
ve 2. Sınıf matematik kitaplarının öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda destek verecek nitelikte 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Keleş’e (2001) göre öğretim sürecinin güçlü materyallerinden olan ders kitapları farklı nedenlerle 
öğrenme öğretme sürecini etkilemektedir. Hatta olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu noktadan 
bakıldığında, derslerde teknoloji kullanımı bir kültür olarak ele alınırsa, öğretmenleri derslerde teknoloji 
kullanımına yönlendirmediği ve örnekler sunamadığı için 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları derslerde 
teknoloji kullanımına yeterince yer verilmesine imkan sunmamaktadır. 

 Sonuç olarak matematik öğretim programının giriş bölümünde programın perspektifi 
başlığındaki yeterlilikler alt başlığında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımına genel olarak yer 
verilmiştir. Her sınıfta spesifik yönlendirme bulunmaması nedeniyle ders kitaplarında bu eksiklik ortaya 
çıkmış gibi görünmektedir. Bu nedenle Öğretim programlarında ya da ders kitabı hazırlama 
kılavuzlarında hangi derslerde, hangi konularda ne gibi teknolojilerin kullanılabileceğine dair daha açık 
örnekler sunulabilir. Etkileşimli tahtalar ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) daha verimli kullanılabilmesi için 
ders kitaplarına yönlendirici içerikler yerleştirilebilir. Öğretmenlere hem öğrencilik süreçlerinde hem de 
hizmet içi eğitimlerde teknolojiden yararlanılması ve teknolojinin ders kitaplarındaki etkinliklere nasıl 
entegre edilebileceğine ilişkin eğitimler verilebilir. Yine öğretmenlerin kendi animasyonlarını, 
simülasyonlarını hazırlayabilecekleri temel düzeyde web 2.0 araçları ile ilgili eğitimler almaları 
sağlanabilir. 
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Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 

Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf 

Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının 

İncelenmesi 

Özgür Sirem194, Bahadır Yıldız195, Selma Sarıoğlu196 

  

Öz 

 Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan matematik 
öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı açısından 
incelenmesidir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 
kademeli olarak uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitapları örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, 2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan İlköğretim Matematik dersi öğretim programında teknoloji 
kullanımından sıklıkla söz edildiği ve derslerde yer verilmesinin öneminin vurgulandığı görülmektedir. 1. 
Sınıf ders kitabında yaklaşık %7, 2. sınıf Matematik ders kitabında ise %20 civarında bir teknoloji 
kullanımıu olduğu görülmüştür. Ancak bu oranların öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımına 
yönlendirilmesi için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Matematik, ilkokul, ders kitapları, teknoloji kullanımı, matematik öğretim programı 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the mathematics curriculum and the first and second grade 
mathematics textbooks, which have been put into practice since the 2017-2018 academic year, in terms 
of technology usage. In this research, the mathematics curriculum and the 1st and 2nd grade 
mathematics textbooks which will be applied gradually starting from 2017-2018 academic year were 
determined as the sample. In the research, document analysis method was used. Descriptive analysis 
method was used for data analysis. 

 According to the findings of the study, it has seen that the use of technology is frequently 
mentioned in the mathematics curriculum which is published by the Turkish Education Board of the 
Ministry of National Education in January 2018 and the importance of being included in the courses is 
emphasized. It is seen that technology use is around 7% in the first grade textbook and around 20% in 
the second grade mathematics textbook. However, it was concluded that these ratios are not sufficient 
to guide teachers to use technology in their courses. 

Keywords: Mathematics, primary school, textbooks, technology usage, mathematics curriculum 

Giriş 

Günümüz teknolojisindeki büyük gelişmelerin, geleneksel eğitimi değiştirebilecek potansiyele sahip 
olduğu bir gerçektir. Eğitimin çağdaş ve gelişmiş olabilmesi için öğretim kurumlarına yeni teknolojilerin 
aktarılması gerekir. Bu nedenle çağımız teknolojisi incelenmeli ve tüm eğitim kurumlarında 
uygulanmalıdır (Yılmaz 2006, s.2). Öğretme-öğrenme ortamının zenginleştirilmesi, öğretmene ve 
öğrenene kolaylık sağlaması açısından yeni teknolojileri eğitim ortamlarımıza aktarmamız ve 
geliştirmemiz gerektiğini de ifade edebiliriz. 

                                                           
194 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, ozgursirem@gmail.com 
195 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, bahadir@bahadiryildiz.net 
196 Ankara Üniversitesi, Türkiye, akinselma81@gmail.com 
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Günümüzde, hayatımızın bütün alanlarında kullanmış olduğumuz teknoloji eğitim ortamlarında da 
sıkça kullanılmaktadır. Aksoy (2003) teknolojik gelişmelerin eğitim kurumları üzerindeki etkisi, 
kurumların nitelikleriyle ilişkili olarak farklı boyutlarda ve öncelikle, teknoloji ürünlerinin eğitim 
kurumlarında kullanımı yoluyla doğrudan öğretim yöntemlerinde ve öğretimin içeriğinde farklılaşmaya 
neden olduğunu ifade etmiştir. Çilenti (1991) doğru materyal kullanımı ile iyi düzenlenen öğretim 
ortamlarının öğrenmeyi etkili ve kalıcı hale getireceğini ifade etmektedir. Öğretimde materyal 
kullanımının öğrenmeyi olumlu şekilde etkilediği bir gerçektir. Bu materyal kullanma sürecinin pek çok 
faydası sıralanabilir; çoklu öğrenme ortamları sağlayarak öğrenenlerin daha çok duyusuna hitap 
edilebilir, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilirler, dikkat çekici ve motivasyonu arttırıcıdır (Yalın, 2003:82).  
Teknoloji kullanımı ile birlikte materyal kullanım süreçleri farklılaşmış ve zenginleşmiştir. Bu nedenle 
öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli materyallerinden olan ders kitaplarında teknoloji destekli 
içeriğin bulunması hem öğretmene hem de öğrenene büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Ders kitabı, eğitim-öğretim açısından, kullanılma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği, bilgilerin 
dolaysız olarak verildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen ve sözel öğretimin boşluklarını 
doldurabilen önemli araçlarından birisidir. İyi hazırlanmış bir ders kitabı, hem öğretmenlere hem de 
öğrencilere büyük yarar sağlamanın yanında öğretme-öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk eder (Semerci, 
2004). Yapılan pek çok çalışmada öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yeterli 
görmediklerine ilişkin veriler bulunmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; 
İşman, 2001; Yılmaz, 2007). 

Ders kitapları geçmişten günümüze, öğretmen ve öğrenciler tarafından sıkça kullanılan, öğretme-
öğrenme sürecinin en önemli materyalleri arasındadır. Bu sebeple ders kitapları öğretme-öğrenme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak gelişen ve değişen dünya ile birlikte ders kitaplarının 
içeriğinin zenginleştirilmesi ve teknolojiyle donatılması öğrenene kolaylık sağlayacaktır. Bu sebeple ders 
kitapları hayatımızda sıkça kullanmış olduğumuz teknolojileri içinde barındırması beklenmektedir. 

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve 
giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin üretim süreçlerinin tamamında etkin 
olarak kullanıldığı çağımızda teknoloji destekli öğretim, ülkelerin eğitim sisteminde kaçınılmaz bir unsur 
haline gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji destekli eğitime ve teknolojinin öğretilmesi 
süreçlerine daha fazla kaynak aktarmaları gerekliliği açıkça görülmektedir (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, 
Kurt ve Gültekin, 2013). Teknoloji kullanmayı hayatımızın her alanına almamız ve geliştirmemiz 
gerektiğini söyleyebiliriz. Eğitim sistemimizde teknoloji destekli araç-gereçlere ağırlık vermemiz 
öğretmene kolaylık sağladığı gibi öğrenene de kolaylık sağlamaktadır.  

Seferoğlu’na (2009) göre eğitimde üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi 
teknolojinin eğitimde kullanımıdır. Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi, öğretme-
öğrenme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Biz istesek de istemesek de hayatımızda olan 
teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı gerekmektedir. Bu nedenle teknolojiyi, değişen öğretim 
programlarımıza yansıtmamız ve sürekli olarak güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Teknolojiyle 
güncelleştirilen öğretim programları bu sayede daha işlevsel olacak ve daha çok amacına hizmet 
edecektir.  

Eğitimde amaca uygun, nitelikli teknolojinin doğru kullanımı, hem eğitimin çağın gereklerine uygun 
olarak yürütülmesini, hem de eğitimden amacına uygun en yüksek verimin alınmasını sağlayacaktır. Etkili 
bir eğitim-öğretim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesi için materyal kullanımının önemi inkâr edilemez. 
Öğrencilerin sadece duyduklarını öğrenmeleri zordur, bu nedenle mümkün olduğunca çok duyunun 
öğrenme sürecine katılması gerekmektedir. Bu katılım materyal kullanımı ile mümkün olabilmektedir. 
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belli materyaller kullanılarak yapılan eğitim daha kalıcı olmakta ve 
nitelik olarak da artış sağlanmaktadır (Yılmaz, 2012). Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi gelişen ve değişen 
dünyada çağın gerekliliklerine uygun, öğretim amaçlarına en uygun teknolojinin kullanıldığı eğitim 
ortamı donanımlı bireyler yetişmesini sağlayacaktır. Bunun için teknolojiyi öncelikle öğretim 
programlarımızda daha sonra ders araç-gereçlerinde işe koşmamız gerekmektedir. Öğretme-öğrenme 
ortamının en önemli araç-gereci olan ders kitaplarının teknolojik açıdan içeriğinin zengin olmasına özen 
göstermemiz gerekmektedir. Bunu yaparken faklı teknolojilerden yararlanmamız gerektiğini de 
söyleyebiliriz. Bu sayede geleneksel eğitim yerine çağdaş bir eğitim sistemi oluşturabiliriz. 

Kitapların, ders kitabı, kaynak kitap, el kitapçığı, kılavuz kitap gibi pek çok çeşitleri vardır. Kitaplar, 
öğretimde öğretmenin gücünü daha iyi kullanmasına ve daha sistematik sunmasına imkân verir (Ünsal 
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ve Güneş, 2002). Kitaplar, öğretmenlere kılavuzluk ettiği gibi öğrencilerinde öğrenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Kitap sayesinde öğrenci, öğretmenin anlattıklarını, istediği zaman, istediği yerde ve 
istediği tempoda tekrar etme imkanına kavuşur. Özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders 
kitabı, sözel öğretimin yarattığı boşluğu doldurma imkanı vermesi bakımından önemlidir (Küçükahmet, 
2000). Bu nedenle ders kitaplarının teknolojik yeniliklerle donatılması öğrencilerin öğrenmesini önemli 
ölçüde artıracağını söyleyebiliriz. 

Taktik ve stratejik düzeyde tasarımlara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır; zira zemin 
olmadan şekil olamaz. Pedagoji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, nörobilim, ekonomi ve teknolojinin bize 
tanıdığı tüm imkânları kapsayan transdisipliner bir zemine ihtiyacımız olduğu açıktır (MEB, 2018b). 
Buradan da anlaşılacağı üzere öğretme öğrenme ortamında kullanmış olduğumuz ders kitaplarının 
tasarımı ve içeriğinin teknoloji ile zenginleştirilmesinin öğrenmeyi artıracağını söyleyebiliriz.  

Türkiye’de öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda bilhassa altyapı anlamında ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları önümüzdeki dönemde hızını kesmeden devam edecek 
ve tüm okullarımızın teknolojik imkânları daha fazla iyileştirilecektir. İlerleyen süreçte içerik ve nitelik 
yönelimli bir bakış açısıyla, çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda 
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları 
hedeflenmektedir (2023 eğitim vizyonu). 

2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) belirtildiği gibi, dijital içerikler; pedagojik yaklaşımı kuvvetli, 
kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli materyallerdir. Gerçek 
yaşamla bağlantılı, fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi zor olan interaktif deneyler, soyut kavramların 
görselleştirildiği canlandırmalar gibi içeriklerin zengin olduğu ortamların oluşturulması gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun 
sağlanması gerektiği, bilgi ve iletişim teknolojisinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılacağı, 
teknolojinin tüm öğretme öğrenme ortamlarında aktif olarak kullanılacağı ifade edilmiştir. 

Teknoloji destekli öğretim, öğretme-öğrenme sürecinin, bilgi toplumu stratejisine uygun olarak, 
bilgisayar destekli olması amaçlanmıştır (Ekici ve Yılmaz, 2013). Diğer yandan EBA’da (2014) belirtildiği 
gibi öğretim programına uygun ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş 
çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen, öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimiz olarak iletişim kurabilen 
bilgisayar destekli öğretimin yapılması önerilmektedir.  

Teknoloji terimi okul matematiği bağlamında, dijital araçlara, masaüstü ya da taşınabilir 
bilgisayarlara, hesap makinelerine ve diğer taşınabilir cihazlara, bilgisayar cebir sistemlerine, dinamik 
geometri yazılımlarına, çevrimiçi dijital oyunlara, interaktif sunum araçlarına, elektronik tablolara bunun 
yanı sıra bu cihazlar ve araçlarla kullanılabilen genelde internet tabanlı kaynakları işaret etmektedir (Van 
de Walle, Karp & Bay-Williams, 2016). Daha geniş anlamda W. Brian Arthur (2009), teknolojiyi “insan 
amacını yerine getirme aracı” olarak   tanımlamaktadır. Teknoloji, daha geniş bir değere ulaşmak için 
zihinsel ve fiziksel çabanın uygulanmasıyla yaratılan hem maddi hem de maddi olmayan varlıklar olarak 
tanımlanabilir. Bu kullanımda, teknoloji gerçek dünyadaki problemleri çözmek için kullanılabilecek alet 
ve makineleri ifade eder. Levye veya tahta kaşık gibi basit aletler veya bir uzay istasyonu veya partikül 
hızlandırıcı gibi daha karmaşık makineler içerebilen kapsamlı bir terimdir. Alet ve makinelerin malzeme 
olması gerekmez; bilgisayar yazılımı ve işletme yöntemleri gibi sanal teknolojiler bu teknoloji tanımının 
altında kalmaktadır (Arthur, 2009).  

Ertem’e (2014) göre, öğretim programlarının bir parçası olarak düşünülen teknoloji entegrasyonu, 
kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile öğrencilerin öğrenmelerinin zenginleştirilmesi ve 
artırılması ya da araçların öğreticiler tarafından verimli kullanılabilmesidir.  

Ülkemizdeki teknoloji kullanımını, gelişmekte olan ülkeler kapsamında değerlendiğimizde; ders 
kitaplarında ve öğretim programlarımızda teknoloji kullanımına yer verilme durumunu bilmemiz 
açısından bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Araştırmada ilköğretim matematik öğretim programı (MEB, 2018a) ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 
matematik ders kitabında teknoloji kullanımı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmaya benzer olarak daha 
önce öğretim programları ya da ders kitaplarının betimsel taramaları yapılmıştır. Araştırmanın diğer 
çalışmalardan farkı ise yenilenen öğretim programı ile birlikte ders kitapların da teknolojiye yer verilmesi 
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durumunun incelenmesidir. Bu nedenle yapılan bu araştırma uygulayıcılara yol göstermesi açısından 
alan yazına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. 

Araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan ilköğretim 
matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının teknoloji kullanımı 
açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda aşağıdaki problem ve alt problemlere yanıtlar aranmıştır. 

Problem Cümlesi: İlkokul matematik öğretim programında ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders 
kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Alt Problemler:  

1- İlkokul matematik öğretim programında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

2- İlkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

3- İlkokul 2.sınıf matematik ders kitabında teknoloji kullanımına yer verilme durumu nedir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

İlköğretim Matematik Öğretim Programının ve ilkokul 1 sınıf ve 2. Sınıf matematik ders 

kitaplarındaki konuların işlenişinde teknolojiye yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen bu araştırmada, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama modeli “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez. Önemli olan, bilinmek istenen şeyin gözlenip belirlenebilmesidir” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2010: 77). Tanıma uygun şekilde verilere bir müdahalede bulunulmadan 

mevcut durumun bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından, 2017-2018 eğitim-

öğretim yılının başında güncellenen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

uygulanacak olan matematik öğretim programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik ders kitapları örneklem 

olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada söz konusu ilköğretim matematik öğretim programı ve 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarının seçilmesinde temel etken ilköğretim matematik öğretim programının 2017-

2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş olmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda incelenmiş olan 1. sınıf ve 2. sınıf matematik ders kitaplarının basım yılı, sayfa 

sayısı ve ders kitaplarında bulunan konulara ait örnek etkinlik sayısı verilmiştir. 

Tablo 1.  
İncelenen İlkokul Matematik Ders Kitapları Temel Özellikleri 

 

Sınıf Düzeyi Basım Yılı Sayfa Sayısı Örnek Etkinlik  Sayısı 

İlkokul 1. Sınıf 2018 208 130 

İlkokul 2. Sınıf 2018 280 75 

Tablo 1’e göre 2018 yılında basılan ilkokul 1. Sınıf matematik ders kitabı 208 sayfadan 

oluşmaktadır ve içerisinde 130 adet örnek etkinlik bulunmaktadır. İlkokul 2. Sınıf matematik ders kitabı 

ise 208 sayfadan oluşmakta ve 75 örnek etkinlik içermektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
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materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Dokümanlar; gerçek, kolay ulaşılabilir hazır veri 

sağlayarak, araştırmacılar için sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Doküman çeşitleri 

kamuya ait tutanaklar, kişisel dokümanlar ve fiziksel materyaller olarak ayrılmaktadır. Hodder ve 

Merriam (2008: s.766) fiziksel materyalleri, günlük yaşamda kullanılan fiziksel materyaller, araç- 

gereçler, aygıtlar, aletler ve el ürünü işler olarak sınıflandırmaktadır (Akt.:Belet ve Deveci, 2008: s.766). 

Bu araştırmanın verilerini ilköğretim matematik öğretim programı ve ilkokul matematik 1 ve 2. sınıf ders 

kitapları oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu tür analiz 

yönteminde asıl amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. Bu yolla 

edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, daha sonra yapılan bu betimlemeler 

açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005: 224). Buna yönelik olarak araştırmada öncelikle kategoriler belirlenmiş, araştırma bu doğrultuda 

sürdürülmüştür. Araştırmada belirlenen kategoriler; İlkokul matematik öğretim programının öğrenme 

alanları, kazanımları, programın yapısı, öğretim programının genel amaçları ve ilkokul 1 ve 2. sınıf 

matematik ders kitaplarında teknolojiye yer verilme durumlarıdır. Belirlenen kategoriler doğrultusunda 

araştırmada 5 alan uzmanı tarafından ilköğretim matematik programı ve ilkokul 1 ve 2. sınıf matematik 

ders kitabı incelenmiş her kategori için ayrı ayrı not tutulmuştur. Matematik 1 ve 2. Sınıf ders kitabında 

teknoloji kullanımı ile ilgili olarak 3 öğretmenin görüşüne başvurulmuş ve görüşler not altına alınmıştır. 

Tutulan notlar alan uzmanları ve öğretmenler tarafından teyit edilmiş ve araştırmacılar tarafından 

bilgisayarda yazıya aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra teknolojiyi kullanım ve teknolojiye yer verilmesi ile 

ilgili bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumu sırasında   öğretim programından alıntılar yapılmıştır. Ders 

kitaplarındaki öğretim içerikleri, teknolojiyi kullanımı açısından değerlendirilirken öğretim teknolojisinde 

kullanılan teknolojik araçlar dikkate alınmıştır.  

Bulgular 

 Burada ilköğretim matematik öğretim programında ve 1 ve 2. sınıf matematik ders kitaplarında 
teknolojiye yer verilme durumlarının incelenmesi kapsamında bulgulara yer verilmiştir. 

 

İlkokul Matematik Öğretim Programında Teknoloji Kullanımı 

İlkokul (1-4) matematik öğretim programında teknoloji kullanımı ile ilgili olarak programda yer alan 
öğrenme alanları, kazanımlar, programın yapısı öğretim programının genel amaçları incelenmiş ve 
bunlara ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen giriş bölümünde teknolojinin 
kullanımı ile ilgili olarak, “Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyi ve toplumun değişen 
ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri 
de doğrudan etkilemiştir” ifadesine yer verilmiştir. 

“Öğretim Programlarının Perspektifi” başlığı altında verilen, “Yetkinlikler” alt başlığında “Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi” içerisinde bulunan, “matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler” ve “dijital yetkinlik” alanlarında teknoloji kullanımından bahsedilmiştir. Burada; 
teknolojideki yetkinliğin, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve 
metodolojinin uygulanması olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, dijital yetkinlik alanında; iş, 
günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasının 
öneminden bahsedilmiştir. 

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları” başlığı altında verilen sonuç bölümünde, hazırlanan 
yeni programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçileceği ve sonrasında yapılacak 
izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu 
sayede programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekli 
sağlanacağı üzerinde durulmuştur. 
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İlkokul matematik dersi öğretim programının öğrenme alanlarında, programın yapısında, 1. ve 3. 
sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yönelik ifadelere yer verilmemiştir. Buna karşılık 
olarak 2. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt 
öğrenme alanında bulunan, “Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde 
biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder” kazanımında, “uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir”denilerek teknoloji kullanımına yer verilmiştir. Yine 2. sınıf 
kazanım ve açıklamalarının “Geometri” öğrenme alanı, “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanında bulunan, 
“Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır” kazanımında “uygun bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir” açıklaması ile teknoloji kullanımından 
bahsedilmiştir. Bunlara ek olarak, 4. sınıf kazanım ve açıklamalarının “Veri İşleme” öğrenme alanı, “Veri 
Toplama ve Değerlendirme”alt öğrenme alanında bulunan, “Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı 
gösterimler kullanır”kazanımında “bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir” açıklaması ile 
teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 

Öğretim programında, başlangıç bölümlerinde gelişen ve değişen dü ya düzeni nedeniyle 
teknolojinin önemli olduğu, öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda yetkinliklerine vurgu 
yapılmaktadır ancak kazanımlara bakıldığında çok yoğun bir teknoloji vurgusu olmadığı yalnızca özel 
alanlara ilişkin teknoloji kullanımı ve teknoloji destekli etkinliklere yönlendirme olduğu görülmektedir. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 1. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanım ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 2’de öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

Tablo 2’ye göre; “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı; “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanında 
hesaplama amacı ile “tartı ve terazi” teknolojik aracı “Hangisi Büyük? Hangisi Ağır? ”konusunda “etkinlik” 
olarak, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Çiçekleri Sayalım” konusunda “örnek etkinlik” olarak yer 
almıştır. “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanında doğrulama amacı ile “terazi” teknolojik 
aracı “Terazi Dengede” konusunda “örnek etkinlik” ve “sıra sizde” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak 
“Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” ve “Kesirler” alt öğrenme alanlarında herhangi bir teknolojik araç 
kullanılmamıştır. 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
görselleme amacı ile “geometri tahtası” teknolojik aracı “Şekil Evi” konusunda “eğlence zamanı” 
etkinliğinde yer almıştır. “Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında görselleme amacı ile “birim 
küpler” teknolojik aracı, “Küp Oyunu” konusunda “etkinlik” olarak yer almıştır. Ancak “Uzamsal İlişkiler” 
alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “saat” teknolojik aracı, “Ne Zaman” konusunda “sıra sizde” ve “ölçme değerlendirme” etkinliğinde, 
yine bilgi sunma amacı ile “takvim” teknolojik aracı “Ay-Hafta-Gün” konusunda “sıra sizde” ve “öğrendik 
mi?” etkinliklerinde kullanılmıştır. Ancak “Uzunluk Ölçme”, “Paralarımız”, “Tartma” ve “Sıvı Ölçme” alt 
öğrenme alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında görselleme amacı ile “tablo” görseli “Oyuncaklarımı Paylaşırım” konusunda “örnek etkinlik”, 
“Rengârenk Arabalar” konusunda “sıra sizde” etkinliğinde kullanılmıştır. Doğrulama amacı ile “tablo” 
görseli “Beslenme Tablosu” konusunda “etkinlik”, “öğrendik mi?” ve “ölçme ve değerlendirme” 
etkinliklerinde kullanılmıştır. 

 
Tablo 2.  
İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve   Kullanılmayan Teknolojik Araçlar ve görseller. 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve görseller 

Teknolojinin 
Kullanım Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Hangisi büyük? 
Hangisi ağır? 

Etkinlik 
 

Tartı, terazi Hesaplama 

Çiçekleri Sayalım Örnek Etkinlik Tablo Bilgi Sunma 
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Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

Terazi Dengede 
 

Örnek Etkinlik, Sıra 
Sizde 

Terazi Doğrulama 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 

Geometri 

Geometrik Cisimler 
ve Şekiller 

Şekil Evi Eğlence Zamanı 
Geometri 

Tahtası 
Görselleme 

Uzamsal İlişkiler - - - - 

Geometrik Örüntüler Küp Oyunu Etkinlik Birim Küpler Görselleme 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme - - - - 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 
Ne Zaman? 

Sıra Sizde, Ölçme 
Değerlendirme 

Saat Bilgi Sunma 

Ay-Hafta-Gün 
Sıra Sizde, Öğrendik 
mi? 

Takvim Bilgi Sunma 

Tartma - - - - 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Oyuncaklarımı 
Paylaşırım 

Örnek Etkinlik Tablo Görselleme 

Rengârenk Arabalar Sıra Sizde Tablo Görselleme 

Beslenme Tablosu 
Etkinlik, Öğrendik mi?, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Tablo Doğrulama 

Sayısal olarak incelendiğide; 1. sınıf matematik kitabında yer alan 130 etkinliğin % 7’sinde teknoloji 
kullanımına yer verildiği görülmektedir 

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımı 

Burada ilkokul 2. sınıf matematik ders kitabında teknolojiyi kullanımı ve yer verilme durumuna 
ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 3’te öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına göre 
sıralanmış şekilde sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3.  

İlkokul 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Kullanılan ve Kullanılmayan Teknolojik Araçlar 

Öğrenme 
Alanları 

Alt Öğrenme 
Alanları 

Teknolojik Aracın 
Kullanıldığı Konu 

Teknolojik Aracın 
Kullanım Yeri 

Kullanılan 
Teknolojik Araç 

ve 
görseller 

Teknolojinin 
Kullanım 

Amacı 

Sayılar ve 
İşlemler 

Doğal Sayılar 

Nesne Sayısını Tahmin 
Etme 

Pekiştirelim Tablo Görselleme 

Sayı Örüntüleri Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Onluğa Yuvarlama Pekiştirelim Cetvel Hesaplama 

Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi 

- - - - 

Doğal Sayılarla 
Çarpma İşlemi 

“1”, “2”, “3”, “4”, “5” ile 
Çarpma 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 
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İşlem Tablosu İle Çarpma 
İşlemi 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Doğal Sayılarla 
Bölme İşlemi 

- - - - 

Kesirler - - - - 

Geometri 

Geometrik 
Cisimler ve 
Şekiller 

Geometrik Şekilleri 
Sınıflandırma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Geometrik Cisimleri 
Modelleme 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

Uzamsal 
İlişkiler 

Yer, Yön ve Hareket 
Bulma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 
Bölüm 

Değerlendirmesi 
Cetvel Doğrulama 

Geometrik 
Örüntüler 

- - - - 

Ölçme 

Uzunluk Ölçme 

Standart Uzunluk Ölçü 
Birimleri 

Öğrenelim Metre, Cetvel Bilgi Sunma 
Uzunluk Modelleri 
Oluşturma 

Paralarımız - - - - 

Zaman Ölçme 

Tam, Yarım, Çeyrek 
Saatler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleriyle 
İlgili problemler 

Öğrenelim Dijital Saat Bilgi Sunma 

Zaman Ölçü Birimleri 
Arasındaki İlişki 

   

Tartma 
Nesneleri Tartma ve 
Karşılaştırma 

Öğrenelim 
Dijital Tartı, 

Terazi 
Bilgi Sunma 

Sıvı Ölçme - - - - 

Veri 
İşleme 

Veri Toplama 
ve 
Değerlendirme 

Veri Toplama ve 
Değerlendirme 

Öğrenelim Tablo Bilgi Sunma 

Pekiştirelim Tablo Doğrulama 

 

“Geometri” öğrenme alanı incelendiğinde; “Geometrik Cisimler ve Şekiller” alt öğrenme alanında 
doğrulama amacı ile “tablo” görseli “Geometrik Şekilleri Sınıflandırma” ve “Geometrik Cisimleri 
Modelleme” konusunda “pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı 
“Yer, Yön ve Hareket Bulma” konusunda “tablo” görseli doğrulama amaçlı “pekiştirelim” etkinliğinde, 
“cetvel” teknolojik aracı doğrulama amaçlı “bölüm değerlendirmesi” etkinliğinde yer almıştır. Ancak 
“Geometrik Örüntüler” alt öğrenme alanında herhangi bir teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Ölçme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Uzunluk Ölçme” alt öğrenme alanında bilgi sunma amacı 
ile “metre ve cetvel” teknolojik aracı “Standart Uzunluk Ölçü Birimleri” ve “Uzunluk Modelleri 
Oluşturma” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt öğrenme alanında 
bilgi sunma amacı ile “dijital saat” teknolojik aracı “Tam, Yarım, Çeyrek Saatler” ve “Zaman Ölçü 
Birimleriyle İlgili Problemler” konularında “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. “Zaman Ölçme” alt 
öğrenme alanında bilgi sunma amacı ile “takvim, saat ” teknolojik aracı “ve  tablo  görseli  Zaman Ölçü 
Birimleri Arasındaki İlişki” konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  “Tartı” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “dijital tartı ve terazi” teknolojik aracı “Nesneleri Tartma ve Karşılaştırma” 
konusunda “öğrenelim” etkinliğinde kullanılmıştır. Ancak “Paralarımız” ve “Sıvı Ölçme” alt öğrenme 
alanlarında teknolojik araç kullanılmamıştır. 

“Veri İşleme” öğrenme alanı incelendiğinde; “Veri Toplama ve Değerlendirme” alt öğrenme 
alanında bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda “öğrenelim” 
etkinliğinde, bilgi sunma amacı ile “tablo” görseli “Veri Toplama Değerlendirme” konusunda 
“pekiştirelim” etkinliğinde kullanılmıştır.  

Sayısal olarak değerlendirildiğinde 2. sınıf matematik kitabında yer alan 75 etkinliğin %20 sinde 
teknoloji kullanımına yer verildiği görülmüştür. 
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 Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

2018 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
yayınlanan ilköğretim Matematik dersi öğretim programında (MEB, 2018a) teknoloji kullanımından sık 
sık söz edilmiş ve derslerde yer verilmesi gerektiği önemi vurgulanmıştır. Öğretim programının giriş 
bölümünde, yetkinlikler kısmında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımının önemine yer verilmiş ve 
kazanımlarda teknoloji kullanımını desteklemiştir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda (MEB, 2018b) da teknoloji 
kullanımı desteklenmiş ve ayrı bir önem verilmiştir. 10. Kalkınma Planında teknoloji kullanımının 
derslerde en üst düzeyde olması gerektiği belirtilmiştir. 

İlköğretim matematik öğretim programının sadece giriş bölümünde, programın perspektifi 
başlığındaki Yetkinlikler alt başlığında, sonuç bölümünde teknoloji kullanımına yer verilmiştir. 1 ve 3. 
Sınıf kazanım ve açıklamalarında teknoloji kullanımına yer verilmemiştir. 2. sınıfta ise daha spesifik olarak 
teknoloji kullanımına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu çalışmanın bulguları da öğretim programında yer 
alan önerinin kitaplara da doğrudan yansıdığını göstermektedir. 1. Sınıfta toplam etkinliklerin %7’sinde 
teknoloji kullanılmışken, 2. Sınıfta bu oranın %20’ye çıktı görülmektedir. Yine alanyazındaki çalışmalar 
ders kitaplarının içeriğinin öpğretim programı be öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olması ve 
teknolojik açıdan zenginleştirilmesi önerilmektedir (Demirel ve Kıroğlu, 2006; Kılıç ve Seven, 2006). 
Ancak 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları teknolojik açıdan zengin olarak ifade edilebilecek seviye olmadığı 
görülmektedir.  

 Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kendilerini teknoloji kullanımı konularında yeterli 
görmedikleri, uygun kaynak ve önerilere ihtiyaç duydukları ortaya konulmaktadır (Uçar, 1999; Dursun, 
1999; Şahin 2000; Coşkun, 2001; İşman, 2001; Yılmaz, 2007). Semerci (2004) ders kitaplarının öğretmen 
ve öğrencilere kılavuzluk edecek güçlü araçlar olduğunu belirtmektedir. Ancak bulgular incelendiğinde 1 
ve 2. Sınıf matematik kitaplarının öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda destek verecek nitelikte 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Keleş’e (2001) göre öğretim sürecinin güçlü materyallerinden olan ders kitapları farklı nedenlerle 
öğrenme öğretme sürecini etkilemektedir. Hatta olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu noktadan 
bakıldığında, derslerde teknoloji kullanımı bir kültür olarak ele alınırsa, öğretmenleri derslerde teknoloji 
kullanımına yönlendirmediği ve örnekler sunamadığı için 1 ve 2. Sınıf matematik kitapları derslerde 
teknoloji kullanımına yeterince yer verilmesine imkan sunmamaktadır. 

 Sonuç olarak matematik öğretim programının giriş bölümünde programın perspektifi 
başlığındaki yeterlilikler alt başlığında ve sonuç bölümünde teknoloji kullanımına genel olarak yer 
verilmiştir. Her sınıfta spesifik yönlendirme bulunmaması nedeniyle ders kitaplarında bu eksiklik ortaya 
çıkmış gibi görünmektedir. Bu nedenle Öğretim programlarında ya da ders kitabı hazırlama 
kılavuzlarında hangi derslerde, hangi konularda ne gibi teknolojilerin kullanılabileceğine dair daha açık 
örnekler sunulabilir. Etkileşimli tahtalar ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) daha verimli kullanılabilmesi için 
ders kitaplarına yönlendirici içerikler yerleştirilebilir. Öğretmenlere hem öğrencilik süreçlerinde hem de 
hizmet içi eğitimlerde teknolojiden yararlanılması ve teknolojinin ders kitaplarındaki etkinliklere nasıl 
entegre edilebileceğine ilişkin eğitimler verilebilir. Yine öğretmenlerin kendi animasyonlarını, 
simülasyonlarını hazırlayabilecekleri temel düzeyde web 2.0 araçları ile ilgili eğitimler almaları 
sağlanabilir. 
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Öğretim Üyelerinin Yenilenen İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Görüşleri 

Kübra Tuğrul197, Ömer Şahin198, Murat Kurt199 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı öğretim üyelerinin 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik 

öğretmenliği lisans programı hakkında görüşlerini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını bir 

üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan iki öğretim üyesi ve bir öğretim elemanı oluşturmaktadır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan Durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler 

kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonunda elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz 

tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretim üyeleri yenilenen 

programda eğitim bilimleri derslerinin arttırılması olumlu, pür matematik derslerinin kredilerinin 

azaltılmasını ise olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Çalışmaya katılan akademisyenler öğretmen 

yeterlilikleri açısından, sosyal beceriler ve genel kültür alanında yeni programı yeterli görürken 

matematik bilgisi alanında yeterli görmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar derslerin dengeli 

dağıtılması, birbirini kapsayan dersleri birleştirilmesi ve pür matematik derslerinin kredilerinin 

düşürülmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalışma sonunda katılımcılar yeni programa geçiş 

döneminde sorun yaşanabileceğinden, alt yapının tamamen hazırlandıktan sonra yeni bir programa 

geçiş yapılmasını önermişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Lisans Programı, Öğretim Üyeleri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği  

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the views of academicians about the undergraduate 
mathematics program which was put into practice in 2018. The participants of the study are two 
instructors and one faculty member working in the faculty of education of a university. Case study 
method, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. Within the scope of 
the study, semi-structured interviews were applied to the academicians to learn their opinions. The data 
obtained from semi-structured interviews were analyzed through the content analysis technique. As a 
result of the study, faculty members evaluated the increase of education courses as positive and the 
decrease in the credits of pure mathematics courses as negative in the program. In terms of teacher 
competence, they stated that they evaluated new program sufficient in Social skills and General Culture 
knowledge but not enough in Mathematics knowledge field. The academicians who participated the 
study stated that the courses should be distributed in a balanced way, the courses covering each other 
should be combined and the credits of pure mathematics courses should be increased. At the end of the 
study, the participants suggested that a transition to a new program would be possible after the 
infrastructure was fully prepared. 

Keywords: New Undergraduate Program, Faculty Members, Elementary Mathematics Education 

 

 

Giriş 

Öğretmenlik mesleği bilgi aktarımı konusunda önem arz eden saygın meslekler arasındadır (Cengiz, 
2018). İnsan yetiştiren bu meslekte hataların telafisi olmayabilir. Buda öğretmenlik mesleğinin önemini 
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ortaya koymaktadır (Coşkun Keskin ve Yüceer, 2017). Öğretmen değer aktarımı, meslek edindirme gibi 
birçok unsurda görev alır ve bu hayati görevlerde öğretmenin niteliği önemlidir (MEB, 2017). 
Öğretmenlerin etkili ve verimli bir öğretim sunabilmeleri için üniversitede donanımlı bir şekilde 
yetiştirilmeleri gerekmektedir (Erdem ve Soylu, 2013). Öğretmene verilen eğitimin niteliği yetiştirilecek 
insan profili için önemlidir. Bu görev eğitim fakültelerinindir. Bundan dolayı öğretmen yetiştiren sistem 
sorgulanmalı ve çağa ayak uydurmalıdır (Sağdıç, 2018).  

Ülkemizde birçok öğretmen yetiştirme programı benimsenmiştir. Bunlardan başında Darul-
Muallimin vardır (Yıldırım ve Yılmaz, 2016).  Daha sonralarda İlköğretmen okulları, köy muallim 
mektepleri, eğitmen kursları, köy enstitüleri, öğretmen liseleri, eğitim enstitüleri, eğitim yüksekokulları 
açılmış ve günümüzde ise eğitim fakülteleri oluşmuştur. Öğretmen yetiştirme sisteminin zamanın 
şartlarına göre farklılık göstermesi sisteme verilen önemi göstermektedir (Memduhoğlu ve Kayan, 2017).  

Öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelere verilmesi lisans programları değerlendirilmiş 1997, 
2006 ve 2009 yıllarında yeniden düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 2006 yılında 1997 yapılandırılmasında 
aksayan yönler düzenlenmiş ve bazı genel kültür dersleri arttırılmış ve düzenleme sonunda %50-60 
oranında alan bilgisi, %25-30 oranında meslek bilgisi ve %15-20 oranında da genel kültür derslerinden 
oluşmuştur. 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla fakülte ve enstitüler bünyesinde gerekli 
dönüşümler yapılmıştır. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda yapılan yenilikler  

 Alan eğitimine yönelik derslerle öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yeniden oluşturulması ve 
programlarda bunlara ağırlık verilmesi, 

 Öğretmenlik uygulamalarının daha geniş bir zamana yayılması ve daha yapılandırılmış bir 
biçimde gerçekleştirilmesi,  

 Öğretmen yetiştirme lisans programlarının Milli Eğitim Bakanlığının yeniden hazırlayarak 
uygulamaya koyduğu ders programlarıyla uyumlu hale getirilmesi,  

Şeklindedir (YÖK, 2018).        

Bu çalışmalar doğrultusunda değişiklik yapılan öğretmenlik lisans programlarından biride 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programıdır. Bu çalışmanın amacı ise öğretim üyelerinin 2018 
yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı hakkında görüşlerini 
incelemektir. 

Yöntem 

Öğretim üyelerinin 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans 
programı hakkında görüşleri belirlenmek amaçlandığından nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmasının temel özelliklerinden biri bir durumu derinlemesine 
araştırmaktır. Durum çalışması değişimlerin ve sonuçların incelenmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 
2018). Bu çalışmanın durumunu ise öğretim üyelerinin 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim 
matematik öğretmenliği lisans programı hakkında görüşleri oluşturmaktadır. 

Katılımcılar  

Çalışmanın katılımcılarını, bir eğitim fakültesinin matematik eğitimi ana bilim dalında görev yapan 
ve farklı unvanlara sahip iki öğretim üyesi ve bir öğretim elemanı oluşturmaktadır. Katılımcıların 
belirlenmesinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Amaçsal örnekleme yöntemi evreni örnekleme temsiliyeti sağlarken, katılımcıların belirlenmesinde belli 
ölçütleri dikkate alır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada dikkate alınan ölçüt ise katılımcıların 
ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif rol sahibi olmaktır. 
Çalışmaya katılan öğretim üyelerine araştırma etiği çerçevesinde A1, A2, A3 şeklinde kodlar verilmiştir. 
Çalışmaya katılan öğretim üyelerinin demografik bilgileri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler. 

Katılımcı Unvanı 
 

Cinsiyet  

A1 Dr. Öğr. Üyesi Erkek 
A2 Doç. Kadın 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf
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Katılımcı Unvanı 
 

Cinsiyet  

A3 Arş. Gör. Kadın  

 

Veri Toplama Araçları 

Öğretim üyelerinin 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans 
programı hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ilk olarak 5 sorudan oluşturulmuştur. Görüşme 
formu veri toplama aracı olarak kullanılmadan önce iki alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Uzman 
görüşleri doğrultusunda görüşme formu düzenlenmiş ve bir öğretim üyesi ile pilot çalışma yapılmıştır. 
Pilot çalışma sonucunda bir soru görüşme formundan çıkarılarak veri toplama aracına son hali verilmiştir. 
Görüşme formunda yer alan sorular sırasıyla aşağıda verilmiştir: 

 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı hakkında 
ki görüşleriniz nelerdir? 

 Yenilenen lisans programının öğretmenlik mesleki yeterlikler açısından yeterli buluyor 
musunuz? 

 Yeni programa geçiş sürecinde yaşanabilecek problemler nelerdir? 

 Yeni programın yazım sürecine siz katılsaydınız ne tip değişikliler yapardınız? 

Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilmiş, katılımcılara çalışma öncesi ön 
görüşme yapılarak çalışmanın amacı, etik ilkeler ve görüşme hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 
Bilgilendirme sonucunda, araştırmaya dahil olmayı kabul eden öğretim üyeleriyle görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ikisi izin alınarak ses kaydına alınmış ve transkript edilmiştir. 
Görüşmelerde ses kaydı alınmasını istemeyen bir öğretim üyesiyle yapılan görüşme araştırmacı 
tarafından görüşme sırasında yazıya geçirilmiştir.  

Verilerin analizi 

Bu çalışmada, görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden 
biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde amaç verileri açıklayabilecek kavramlara ve 
bağlantılara ulaşmaktır. Veriler belli temalarda bir araya getirerek anlaşılır olması sağlanır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018). Elde edilen veriler iki ayrı araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiş bundan dolayı 
kodlama güvenilirliğine bakılmıştır. Daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek farklılaşma olan 
kodlamalar üzerinde uzlaşmaya varılarak veri analiz süreci tamamlanmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretim üyeleri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 
bulgular tablolar ve doğrudan alıntılar yardımıyla sunulmuştur.   

Öğretim üyelerinin “2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans 
programı hakkında ki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar olumlu ve olumsuz olmak üzere 
2 kategoriye ve 18 koda ayrılmıştır. Bu bağlamda tablo 2’de öğretim üyelerinin görüşlerine ilişkin 
bulgular verilmiştir.  

Tablo 2.  
2018 Yılında Uygulamaya Konulan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Hakkında Ki 

Görüşler. 
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Tema Kategori  
 

Kodlar/Frekanslar   

2018 yılında uygulamaya 
konulan ilköğretim 
matematik öğretmenliği 
lisans programı 

Olumlu Eğitim derslerinin arttırılması(4) 
Derslerin standartlaştırılması(1) 
Matematik vurgusu(1)  
Diferansiyel denklemlerin kaldırılması(2) 
Günümüz şartlarına uygun seçmeli dersler(2) 

 
Olumsuz  

Teorik derslerin saatleri azaltılması(5) 
Pür matematik derslerinin kredileri azalması(5) 
Pür matematik derslerinin kaldırılması(3) 
Matematik kültürünün azlığı(1) 
Matematik bilmeden öğretimine geçilmesi(1) 
Yüksek lisans yapabilme şansı kalmaması(1) 
Derslerin içeriği(3) 
Bazı alan eğitimi derslerinin seçmeli olması(5) 
İçeriğe yönelik kitap olmaması(1) 
Alt yapı hazırlanmaması(1) 
Dersi açacak hoca sıkıntısı(2) 
İçerik yönünden birbiriyle uyuşan dersler(1) 
Genel kültür seçmelilerinin fazlalığı(1) 
 

 

Tablo 2’ye baktığımızda Öğretim üyeleri en fazla Teorik derslerin saatleri azaltılması, Pür matematik 
derslerinin kredileri azalması, kaldırılması ve Eğitim derslerinin arttırılması gibi konularda düşüncelerini 
belirtmişlerdir. Bu konuya ilişkin örnek cevaplar şöyledir; 

A1: ‘‘Bazı derslerin çıkarılmasını uygun buluyorum. Özellikle diferansiyel denklemler dersi çıkarılması 

doğru oldu. Diferansiyel denklemler lise matematik öğretmenliğinde olmalıdır. Diğer derslerde 

değişiklik olmadı sadece ders saatleri azaltıldı. Ders saatlerinin azaltılması uygun olduğunu 

düşünmüyorum. Ortaokulda görev yapan bir öğretmenin alan bilgisi de iyi olmalıdır. Çünkü matematik 

bilmeden onun öğretimi olmaz.’’ 

A2: ‘‘Yeni programla alakalı ilk dikkatimi çeken şey pür matematik derslerinin kredilerinin azaltılmış 

olması ve bazı pür matematik derslerinin tamamen kaldırılmış olması. Her ne kadar alan eğitimine 

yönelik derslerin sayısı arttırılmış olsa da ilköğretim matematik öğretmenliği programından mezun olan 

bir öğrencinin daha az matematik kültürü ile mezun olacağını düşünüyorum…’’ 

Öğretim üyelerinin “Yenilenen lisans programının öğretmenlik mesleki yeterlikler açısından yeterli 
buluyor musunuz?” sorusu verdikleri cevaplar yeterli ve yetersiz olmak üzere 2 kategoriye ve 4 koda 
ayrılmıştır. Bu bağlamda tablo 3’te Öğretim üyelerinin mesleki yeterlilikleri değerlendirmesine ilişkin 
bulgular verilmiştir.  

Tablo 3.  
Yenilenen Lisans Programının Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri. 

Tema Kategori  
 

Kodlar/Frekanslar   

Yenilenen lisans 
programının 
öğretmenlik mesleki 
yeterlikleri 

Yeterli Sosyal beceriler(1) 
Genel kültür(1) 
Öğretmeye yönelik derslerin olması(1) 

 
Yetersiz   

Matematik bilgisi(3) 
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Tablo 3’e baktığımızda Öğretim üyeleri yenilenen lisans programını öğretmenlik mesleki 
yeterlilikleri açısında değerlendirdiğinde sosyal beceriler ve genel kültür açısından yeterli bulurken 
matematik bilgisi açısından yeterli bulmamışlardır. Bu konuya ilişkin örnek cevaplar şöyledir; 

A2: ‘‘Çok yeterli bulmuyorum öncelikle ilköğretim matematik öğretmeni olarak mezun olacak bir 

öğretmen adayının her ne kadar öğrendiklerini öğretmese de kendinin matematik bilgisi açısından 

daha donanımlı bir şekilde mezun olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani öğretmen 

adayının alan bilgisinin mezun olduğunda çokta yeterli olmayacağını düşünüyorum. Yeni program daha 

çok sosyal beceri genel kültür alanına daha fazla önem vermiş.’’ 

Öğretim üyelerinin “Yeni programa geçiş sürecinde yaşanabilecek problemler nelerdir?” sorusuna 
verdikleri cevaplar iki kategoriye ayrılmış ve beş kod oluşturulmuştur. Bu konuya ilişkin bulgular tablo 
4’te verilmiştir.  

Tablo 4.  
Yeni Programa Geçiş Sürecinde Yaşanabilecek Problemler. 

Tema Kategori  
 

Kodlar/Frekanslar   

Yeni programa geçiş 
sürecinde yaşadığınız 
problemler 

Öğretmen açısından Alt yapı problemi(1) 
Dersi verecek donanımda hoca olmaması(2) 
İçerik sıkıntısı (2) 

 
Öğrenci açısından 

Dersi alttan alan öğrenciler(3) 
Yükün öğrencide olması(1) 

 

 

Tablo 4’e baktığımızda öğretim üyeleri yeni programa geçiş sürecinde yaşadıkları zorlukları 
değerlendirmiştir. Öğretim üyelerinin verdikleri cevaplar öğretmen açısından ve öğrenci açısından olmak 
üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. Öğretim üyeleri kendi açılarından baktıklarında içerik sıkıntısı gibi 
sorunlara değinmiştir. Öğrenci açısından baktıklarında ise dersi alttan alan öğrenci için sıkıntı 
olabileceğini dile getirmişlerdir. Bu konuya ilişkin örnek cevaplar şöyledir; 

A1: ‘‘Alt yapı hazırlanmadan programa geçildi. Dersleri verebilecek hoca var mı yok mu? Ders kitabı 

hazır mı? Bunlar göz önünde bulundurulmalıydı. Önceki programda derslerden kalan öğrenciler oluyor. 

Onların sınıfı geçip geçmemesi yeniden sınıf açılıp acımaması açısından problemler oluşuyor.’’  

A2: ‘‘…Yeni pek çok dersin programa eklenmiş olması hocalar olarak bizimde bu derslere sıfırdan 

hazırlık yaparak gelmemizi gerektirecektir. 2018 den önce giriş yapan öğrenciler için alttan aldıkları 

derslerin yeni mevcut programda karşılığı yoksa öğrenci açısından sınav dönemlerinde sorun 

yaşanabilir.’’ 

Öğretim üyelerinin “Yeni programın yazım sürecine siz katılsaydınız ne tip değişikliler yapardınız?” 
sorusuna verdikleri cevaplar kodlara ayrılmıştır. Bu konuya ilişkin bulgular tablo 5’de özetlenmiştir. 

Tablo 5.  
Programda Yapılabilecek Değişiklikler. 

Tema Kategori  
 

Kodlar/Frekanslar   

Programda 
yapılabilecek 
değişiklikler 

Olması 
gerekenler 

Temel matematik bilgisini ölçmeye yönelik dersler(1) 
Program bilgisine yönelik dersler(1) 
Tüm dönemlerde staj dersleri(1) 
Dengeli ders dağılımı(1) 
Daha dolu bir içerik(2) 
Seçmeli eğitim derslerinin zorunlu olmalı(1) 
Birbirini kapsayan derslerin birleştirilmesi(3) 
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Tema Kategori  
 

Kodlar/Frekanslar   

 
Olmaması 

gerekenler 

Maddi imkân ve hoca sıkıntısı olan dersler(1) 
Pür matematik derslerinin kredilerinin düşürülmesi(1) 
Ders saatlerinin azaltılması(1) 
Genel kültür derslerinin fazlalığı(1) 

 
 

 

Tablo 5’e baktığımızda öğretim üyeleri programda yapılabilecek değişiklikleri özetlemişlerdir. 
Verilen cevaplar olması gerekenler ve olmaması gerekenler olmak üzere 2 kategoriye ve 11 koda 
ayrılmıştır. Birbirini kapsayan derslerin birleştirilmesi ve Dengeli ders dağılımı olması gereken 
değişiklikler olarak adlandırılmıştır. Pür matematik derslerinin kredilerinin düşürülmesi, Ders saatlerinin 
azaltılması ve Genel kültür derslerinin fazlalığı programda var olan ancak programda olmaması gereken 
ve değiştirecekleri konular arasındadır. Bu konuya ilişkin örnek cevaplar şöyledir; 

A2: ‘‘2006 dan önceki programda pür matematik dersleriyle alan eğitimi dersleri gerek seçmeli gerek 

zorunlu dengeli bir şekilde dağıtılmıştı. Bu sürece ben dâhil olmuş olsaydım 2006 dan önce uygulanan 

bu sistemin faydalı ve uygulanabilir olduğu görüşünü savunurdum. Özellikle pür matematik derslerinin 

kredilerini düşürmez genel kültür derslerinin bu kadar programda olmasını istemezdim. Matematik 

öğretimine yönelik daha dolu içerikli derslerin programa eklenmesini isterdim.’’ 

A3: ‘‘Derslerin saatlerini azaltmazdım. Soyut matematiğin daha geniş ve ayrıntılı işlenmesini 

isteyebilirdim. Demek ki belli kredi var. Eğitim derslerinin bazılarını seçmeli yapmazdım. Zorunlu hale 

getirirdim bu kadar seçmeli bırakmazdım.  Bazı dersler birbirine kapsıyor. Bunları birleştirip tak bir ders 

haline getirirdim. Kapayıcı bir ders yapardım. İçeriklerini bölmezdim.’’  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretim üyelerinin 2018 yılında yenilenen ilköğretim matematik öğretmenliği lisans 
programı hakkında görüşlerini öğrenmek amaçlanmıştır. Öğretim üyelerinden programın 
değerlendirilmesi istenmiştir.  

Öğretim üyeleri 2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans 
programı hakkında olumlu düşünceleri Eğitim derslerinin arttırılması olduğu görülmüştür. Programda 
Pür matematik derslerinin kredilerinin azalmasını olumsuz karşıladığı sonucuna varılmıştır. Sağdıç (2018) 
ise 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Sosyal Bilgiler Lisans Programını 2006 Lisans Programı ile 
Karşılaştırmış ve değişiklikleri ve yenilikleri ortaya koymuştur. Alan bilgisi ile alana ilişkin öğretimi içeren 
derslerin Alan Eğitimi başlığında altında toplandığını ifade etmişlerdir. Alan Eğitimi derslerinin ise ders 
saatlerinin, kredileri ve AKTS değerleri önemli ölçüde azaltılmış ve buna karşılık Meslek Bilgisi derslerinin 
ders saatleri, kredilerinin ve AKTS değerlerinin önemli ölçüde arttırıldığını ortaya koymuşlardır. Genel 
Kültür derslerinin kapsamında ise önemli değişiklikler olduğunu söylemişlerdir.  

2018 yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı öğretmen 
yeterlilikleri hakkında Sosyal beceriler ve Genel kültür alanında yeterli görürken Matematik bilgisi 
alanında yeterli görmediği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda öğretim üyesi eksikliği ve içerik gibi 
sıkıntıların olacağı görülmüştür. Geçiş döneminde dersi alttan alan öğrenciler için sorun teşkil edeceği 
sonucuna varılmıştır. Kılıç Özmen (2019) öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada 2018 Sınıf Öğretmenliği 
Lisans Programını değerlendirmiş ve sonuçlarını ifade etmiştir. Elde ettiği bulgulara göre, yeni 
değiştirilen sınıf öğretmenliği lisans programının, sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
beklentilerini karşıladığı söylemiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının, eklenmesini istedikleri 
derslerin büyük çoğunluğu, seçmeli dersler adı altında yer alan ders havuzunda bulunduğunu 
söylemiştir. 

Öğretim üyeleri programın yazım sürecinde olsalardı dersleri dengeli dağıtacaklarını, birbirini 
kapsayan dersleri birleştireceklerini ve pür matematik derslerinin kredilerini düşürmeyeceklerini, genel 
kültür derslerine bu kadar fazla yer vermeyeceklerini ifade etmişlerdir. Küçükahmet (2007) yaptığı 
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çalışmada benzer şekilde dönemin öğretmen yetiştirme lisans programlarını incelemiş benzer ve farklı 
sonuçlara ulaşmıştır.  Çalışmasında programda esas alan, yan alan uygulamasının kaldırılmış olmasını 
programın yetersizliği olarak görmüştür.  

Yeni programa geçiş döneminde sorun yaşanabileceğinden alt yapı tamamen hazırlandıktan sonra 
yeni bir programa geçiş yapılmalıdır. Yeni program öğretmenlere ve öğrencilere tanıtılmalı ve 
anlaşılmayan kısımlar açıklanmalıdır. Yenilenen lisans programının başarı durumunu bir önce program 
ile karşılaştıran çalışmalar yapılabilir. Uyum süreci için öğrenci görüşleri alınabilir.  
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Oyun Teorisi Etkinliklerinin Karar Verme Becerilerine 

Etkisi 

Yücel Çetin200, Demet Baldan Deşdemir201 

ÖZET 

Oyun Teorisi, bireyin başarısının diğer bireylerin seçimine bağlı olduğu bir ortamda 

kendisi için en iyi kararı vermesini destekleyen teoridir. Bu araştırmada, oyun teorisi 

öğretimi gerçekleştirilerek bu teorinin ergenlerin karar verme mekanizmaları üzerinde 

etkisi incelenecektir.  

Öncelikle çalışmanın yapılabilmesi için oyun teorisi, karar verme mekanizmaları 

hakkında bilgi toplanmıştır. Oyun Teorisi etkinliklerinin karar verme becerilerine 

etkisini gözlemlemek amacıyla EKVÖ (Ergenlerde Karar Verme Ölçeği ) kullanılmış 

ve bu ölçek hakkında bilgi toplanmıştır. Sonrasında bu ölçek deney ve kontrol 

gruplarına ön test olarak uygulanmış ve ardından deney grubuna oyun teorisi öğretimi, 

kontrol grubuna ise BİLSEM etkinliklerinde modüler aritmetik öğretimi 

gerçekleştirilmiştir. İki gruba da 3 haftalık bir öğrenim sürecinin ardından EKVÖ ölçeği 

son test olarak tekrar uygulanmıştır. Uygulanmış olan ön test ve son test EKVÖ 

ölçeklerinden elde edilen veriler ve puanlar Spss 22.0 programı kullanılarak istatistiki 

bir yolla analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışmanın sonunda analiz edilen veriler Mann Whitney U testi değerleri ile 

incelenmiştir. Elde edilen çalışma öncesi veriler analiz edilerek p>0,5 bulunduğundan 

iki grubun ön test EKVÖ puanları arasında tüm boyutlarda anlamlı farklılık olmadığı ve 

kontrol ve deney gruplarının karar verme yeterliliklerinin denk olduğu görülmüştür. Son 

test verilerinin analizleri sonucunda tüm boyutlarda p>0,5 bulunduğundan oyun 

etkinliklerinin uygulanması sonrasında iki grubun EKVÖ puanları arasında anlamlı 

farklılık oluşmadığı görülmüştür. Fakat betimsel istatistiklerde grupların ortalamaları 

karşılaştırıldığında deney grubu lehine ortalamalarda net bir farklılaşma görülmüştür. 

Bu durum göz önüne alındığında; oyun etkinliklerinin üstün yetenekli öğrencilerin karar 

verme ölçeği puanlarına olumlu katkısı olduğunu ancak bunun anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Karar Verme Mekanizması, EKVÖ (Ergenlerde 

Karar Verme Ölçeği). 

 

GİRİŞ 

İSTATİSTİKİ VE SOSYAL BİLİMLERİN BİR DALI OLAN OYUN TEORİSİ, TIP, EKONOMİ, FELSEFE VE YAPAY 

ZEKA ÇALIŞMALARI GİBİ ALANLARDA YOĞUNLUKLU OLARAK KULLANILMAKTADIR. OYUN 

TEORİSİNDE, BİREY DİĞER BİREYLERİN SEÇİMLERİNE BAĞLI KALARAK KARAR ALIR VE BU DURUMA AİT 

                                                           
200 Sorumlu yazar: yucelhoca1@gmail.com 
201 Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi 
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STRATEJİK DURUMLAR ORTAYA ÇIKARILIR. OYUNCULAR YANİ BİREYLER ARASINDA İLETİŞİM VE 

ETKİLEŞİM KISITLANMAMAKTADIR. OYUN KURAMININ GELENEKSEL UYGULAMALARINDA, STRATEJİK 

DURUMLAR ARASINDA VE BİREYLERİN DAVRANIŞLARINDA SABİT BİR DENGE BULMAYA 

ÇALIŞILMIŞTIR. BU DENGELERİN EN BİLİNENİ VE KULLANILANI NASH DENGESİDİR VE DİĞER DENGE 

KAVRAMLARI TARTIŞMAYA AÇIK HALDEDİR YANİ KESİNLEŞMEMİŞTİR. BAZI ÖZEL DENGE 

KAVRAMLARI, MATEMATİKSEL MODELLEMELERİ, STRATEJİLERİ VE FAYDALARI HAKKINDA ORTAK BİR 

KARARA VARILAMAMIŞTIR.  

Bir oyuncunun kazancının diğer oyuncunun kaybına eşit olduğu nötr oyunlara sıfır 

toplamlı oyunlar denmektedir. Bu tür oyunlar ilk zamanlarda yarışmaları 

sonuçlandırmak için kullanılmıştır fakat zamanla daha geniş bir etkileşim alanı üzerine 

yoğunlaştırılmıştır. Oyun teorisinde kullanılan bazı strateji kavramları da vardır. 

Bunların en çok kullanılanları baskın strateji, saf strateji ve karma stratejidir. Baskın 

strateji, diğer oyuncuların kararlarına ve çevredeki faktörlere karşın her zaman oyuncu 

için en iyi seçim olan stratejidir. Baskın strateji ile alınan her karar Nash dengesine 

uygundur fakat her Nash dengesine uygun karar baskın stratejiye ait olmak zorunda 

değildir. Saf stratejide, oyuncunun stratejisi tek bir hamleye sahiptir. Yani oyuncular bir 

hamleye %100 kazanma şansı vermekte, diğer hamlelere ise %0 şans tanımaktadır. 

Karma stratejide oyuncular tek bir stratejiyi oynamak yerine, belirli olasılıklarla farklı 

hamleleri oynamayı tercih etmektedirler.  

Daha öncesinde bazı gelişmelerle karşılaşılmışsa da Oyun teorisi ilk olarak John Von 

Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından kaleme alınmış olan “Theory of Games and 

Economic Behavior” adlı kitapla başlamıştır. Oyun teorisi 1950’li yıllardan itibaren 

birçok akademisyen tarafından ilerletilmiş ve geliştirilmiştir. 1970’lerde biyoloji ve 

daha birçok pozitif bilimde açıktan kullanılmaya başlanmıştır. Bu senelerde Oyun 

kuramı evrim teorisini içeren hayvan davranışlarına uygulanmıştır. Politika ve etik 

alanlarında fikirleri betimlemek için tutsak ikilemi gibi birçok ikilemden 

faydalanılmıştır. Günümüzde Oyun teorisi çeşitli yapay zeka çalışmaları ve sibernetikte 

kullanılmasıyla bilgisayar biliminin de dikkatini üzerinde toplamaktadır. Ekonomide 

Oyun teorisi üzerine çalışmış 8 bilim insanına Nobel ödülü verilmiştir ve John Maynard 

Smith Oyun kuramının biyoloji alanındaki uygulaması ile Crafoord ödülünün sahibi 

olmaya hak kazanmıştır.  

Oyun Teorisi, akademik alanın yanı sıra, popüler kültürde de ilgi çekmiştir. Nobel 

Ödüllü oyun kuramcısı ve Nash dengesinin sahibi olarak görülen ünlü Professör John 

Forbes Nash, Sylvia Nasar tarafından yazılmış olan 1998 tarihli biyografisinin ve 2001 

yılında çekilen “A Beautiful Mind”  filminin konusu olmuştur ve 1983 yapımı War 

Games filminin ana temasını Oyun kuramı oluşturmuştur.  

David Ruelle’in Rastlantı ve Kaos (1993) adlı kitabından yola çıkarak oyunu ve Oyun 

kuramını bir örnekle tanımlayalım. İki oyuncumuz olsun, O1 ve O2. İki oyuncumuz da 

birden fazla sığınaktan oluşan bir savaş alanında bulunmaktadır. O1 yani siz, bir uçak 

ile O2’nin üzerinde daireler çiziyor ve tepesine bomba bırakmak için en iyi fırsatı 

arıyorsunuz. Düşündüğümüzde O2 için en akla yatkın seçenek, çevrede gördüğü en 

sağlam sığınağa sığınmaktır fakat O1, O2’nin en sağlam görünen sığınağa saklanacağını 

düşündüğü için orayı bombalayacaktır.  O halde O2 bunu düşünerek en sağlam görünen 

2. sığınağı seçmelidir. Eğer iki oyuncu da bu oyunu kazanmayı ya da kendi çapında 

başarılı olmayı istiyorsa olasılıklara dayanan stratejiler izleyecektir. Öyle ise O2, 
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çevresindeki sığınaklardan kendini kurtarma şansı en yüksek olanları belirler ve belki 

yazı tura atarak belki de sayılardan oluşan bir liste kullanarak herhangi birini seçebilir. 

O1 de aynı şekilde O2’nin sığınma yerini bulmak için benzer olasılık sistemlerinden 

yararlanır.  

1.1.Oyun Teorisinin Gelişimi 
Samuel Johnson “oyun” kelimesini, herhangi bir durumun eğlencesi olarak 

tanımlamıştır. Modern düşünceler, oyunları belirli kurallar ile bütünleştirmiştir. Atletik 

oyunlardan golf, basketbol, futbol ve tenis; masa oyunlarından satranç ve tavla gibi 

oyunlardan çoğu karşılıklı etkileşimi ve rekabeti getirir, oyuncu oyundaki diğer 

bireyden (oyuncudan) üstün olmak için çabalar ve onun başarısı, diğer oyuncuların 

hareketlerine ve kendi hareketlerine bağlıdır. Oyunun benzer bir tanımlaması Jean 

Jacques Rousseau tarafından da yapılmıştır. Bu tanımlama ve örnekler oyun kelimesinin 

ilk algılanışı olup, gündelik hayatta kullanışına denk düşmektedir. 

Şans kuramı 17. Yüzyılda ortaya atılmış ve olasılık kuramı adı verilen matematik dalının 

gelişmesine sebebiyet vermiştir. Oyun kuramına ilk değinen matematikçi Emile 

Barel’dir. Stratejik oyunlar kuramını bulan John Von Neumann bu konu üzerindeki ilk 

çalışmasını 1928’de yayınlamıştır. Sonra Oskar Morgenstern ile birlikte 1944 yılında  

“Theory of Games and Economic Behavior” adlı eseri kaleme almışlardır. Bu 

çalışmadan sonra matematikçiler ve sosyal bilimciler, oyun kuramı ile ilgili pek çok 

çalışma sunmalarına karşın alanın hala araştırılmaya, geliştirilmeye ve 

yaygınlaştırılmaya ihtiyacı vardır. 

Oyun teorisinin 2. Dünya Savaşı’na dayanır. İngilizler, daha çok Alman denizaltısı 

avlayabilmek için savaş adlı oyunu daha iyi anlayabilmek gerektiğini fark etmişlerdir. 

Bunun üzerine oyun teorisi olarak tanınan bazı kavramları uygulamaya sokan 

İngilizlerin denizaltı avlama oranları büyük ölçüde artış göstermiştir. Denizaltılara karşı 

elde edilen bu başarı, savaşı etkilemiş ve teoriyi yaygınlaştırmış, kullanımını artırmıştır.  

Oyun kuramı; anlaşıldığı üzere ilk olarak uygulaması gerçekleştirilen ardından teorik 

formülasyonu ortaya konulan bir kuramdır. Teori doğrudan en kritik ana giderek, 

uygulanabilecek en iyi seçeneği stratejik terimlerle açıklar.  

1.2.Karar Verme Mekanizması ve Etkileyen Faktörler 

Karar verme, mevcut duruma ait seçeneklerden birini seçmektir. Daha kapsamlı bir 

tanımla problem çözme sürecinde, probleme ait olası çözümlerin arasında seçim 

yapmaktır. Nobel Ödüllü Daniel Kahneman ve deneysel psikolog Amos Tversky, 

projeleriyle beynimizde iki farklı sistemin iç içe çalıştığını ortaya koymuşlardır. 

Sistem 1 çok hızlı karar almaktadır, Sistem 2 ise verileri dikkatlice inceler, muhakeme 

yapar ve çok daha yavaş çalışır. Bu iki sistemin becerileri birbirinden çok farklıdır ve 

karşılaştığımız durumlar hangisinin uzmanlık alanına giriyorsa o sistem devreye girer. 

1.2.1.Sistem 1 – Sezgisel Sistem 

Sistem 1, bir tür otomatik pilot işlevi görmektedir. Bu sistem bizim anlık kararlar 

almamızı sağlar ve kritik kararları etkiler. Sezgisel olarak kısa yolları kullanır ve karar 

verir. Sezgiler, geçmiş deneyimlerimizin kişisel değerlerimiz ile anlamlandırılmış 

halidir. Stres altında karar vermemizi sağlamaktadır. 
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1.2.2.Sistem 2  – Muhakeme Sistemi 

Sistem 2, analiz ve muhakeme yapan, düşünen, yavaş, dikkatli ve zor karar veren bir 

sistemdir. Muhakeme, öğrenmenin en ileri safhalarından olarak görülmekte ve insanları 

diğer canlılardan üstün kılmaktadır. Farklı durumların karşılaştırılması yapılır ve 

duruma uygun karar verilir. Muhakeme, duygusallıktan arınmış ve geçmiş deneyimler 

ile elde edilmiş bilgileri kullanır. 

1.3.Karar Verme Aşamaları – Decide Modeli 
Tech Diving Mag dergisinde yayınlanan bir eğitim makalesindeki DECIDE Modeli, 

karar verme aşamaları için bir yol göstericidir.  

Tablo 1. Karar Verme Aşamaları   

Detect / Algılama: Bu aşamada karar verici yapılan planda bir değişiklik olduğunun farkına 

varır. 

Estimate / Tahmin: Karar verici, değişim karşısında nasıl hareket edeceğini tahmin eder, ya 

durumu tersine çevirmeye çalışacaktır, ya da duruma uygun yeni plan yapacaktır. 

Choose / Seçim: Karar verici başarıya ulaşacak sonucun seçimini yapar. 

Identify / Tespit: Karar verici değişimi başarılı bir şekilde kontrol altına alacak hareketleri tespit 

eder. 

Do / Uygula: Karar verici gerekli hareketi uygulamaya koyar. 

Evaluate / Değerlendir: Karar verici yaptığı hareketin değişime olan etkisini değerlendirir. 

 

Karar verme mekanizmamızı etkileyen çeşitli faktörler vardır. Psikologlara göre, dış 

faktörlerin seçimlerimiz üzerinde büyük etkisi var. “Ego tükenmesi” diye adlandırılan 

temeli uzun yıllara dayanan bir teori bulunmaktadır. Bu teoriye göre insanların limitli 

bir kontrol havuzu vardır. Banyoya girerken, yemek seçerken veyahut bazı durumları 

kabul etmediğimizde, karşı çıktığımızda bu  limitli havuzdan yararlanırız. Roy 

Baumeister’ın geliştirdiği bu teoriye göre, eğer önemli bir karar vermeniz gerekiyorsa, 

bu limitli kısımdan kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Karar verme kabiliyetimiz 

gereğinden çok kullanıldığı zaman yıpranır ve yorulur. Karar mekanizmasının da bu 

şekilde yoruldukça daha kolay ve çabuk olarak seçim yaptığı gözlemleniyor. Yorgun 

anımızda aldığımız kararların aynı zamanda fazla iyimser olduğu da dikkatli olmamız 

gereken başka bir unsur. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri cerrahlarda gözlemleniyor. 

Uzun ameliyatlar sonrasında doktor, yeni bir kısayol bulduğu inancıyla çok riskli 

tercihler yapabiliyor. MIT’de psikoloji profesörü olarak görev yapan Josh Ackerman, 

seçimlerimizin o anda dokunduğumuz maddelerden etkilenebildiğini savunmaktadır. 

Yaptığı araştırma gösteriyor ki seçim anında elimizde ağır ya da hafif bir şey olması 

bakış açımızı etkiliyor. Ağır bir şey taşımak ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını 

sağlarken, hafif şeylerle kararsızlığa sürüklenebiliyoruz. Aynı şekilde sert bir 

sandalyede oturduğumuz zaman pazarlık kuvvetimiz artıyor ama konforlu olduğumuzda 

aynı performansı gösteremiyoruz. Sıcak bir bardak tutarken daha sıcakkanlı, buz dolu 

bir bardak tutarken daha soğukkanlı olmamız da beynimizin dış etkenleri kelime 

anlamlarıyla algıladığının kanıtı olarak gösterilmektedir. Karar vermeyle ilgili bir diğer 
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ilginç bulgu da uyku düzensizlikleriyle ilgilidir. Bu unsurlardan yola çıkaral bütün 

seçimlerimizin dış faktörler tarafından şekillendiğini, buna göre de karar verme 

mekanizmamız üzerinde bireysel etkimizin çok minimal olduğunu söyleyebiliriz.  

1.4.Matematiksel Modelleme 

Matematiksel modelleme, çevremizi daha iyi anlayabilmek için, olayları matematiksel 

değerlerle açıklamaktır. Matematiksel modelleme ile problemler sadeleştirilir ve 

somutlaştırılır. Gerçeği matematiksel bir dil ile birleştiren bu düşünce şekli, bütün bilim 

dallarının vazgeçilmez bir ögesi haline gelmiştir.  

Farklı teorik altyapılar çerçevesinde matematik eğitiminde modelleme kullanımına 

yönelik farklı yaklaşımlar söz konusu olup uluslararası çalışmalarda da henüz ortak bir 

anlayış oluşmamıştır (Kaiser, Blum, Borromeo Ferri ve Stillman, 2011; Kaiser ve 

Sriraman, 2006). Bazı araştırmacılar modellemeyi matematik eğitiminde 

yapılandırmacılığın da ötesinde bir paradigma, eğitim ve öğretimi yorumlamada yeni 

bir yaklaşım olarak benimserken (Lesh ve Doerr, 2003a, 2003b) bir kısım araştırmacılar 

matematiksel modellemeyi gerçek hayat durumlarının matematiksel dilde ifade 

edilmesi, hazır verilen matematiksel yapıların, modellerin ve formüllerin gerçek hayatta 

uygulamaları olarak görmektedir (Haines ve Crouch, 2007). 

1.5.Araştırmanın Önemi 
Kritik durumlarda karar vermek birçok bilim ve meslek alanında büyük önem arz 

etmektedir. Oysaki ilgili literatür incelendiğinde bilhassa lise düzeyinde karar verme 

becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada oyun 

teorisi lise düzeyine uygun biçimde oyun teorisinin öğretimi ve etkinliklerinin 

uygulaması gerçekleştirilmiştir.  Bu sayede öğrencilerin karar verme becerilerinin 

gelişimini sağlanarak alana katkıda bulunulacağını düşünmekteyiz. 

1.6.Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmada oyun teorisi etkinliklerinin ve öğretiminin üstün yetenekli öğrencilerin 

karar verme mekanizmaları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Bunun için aşağıdaki soruya cevap aranmıştır: 

Oyun teorisi etkinliklerinin ve öğretiminin üstün yetenekli öğrencilerin karar verme 

mekanizmaları üzerinde etkisi var mıdır?  

2.YÖNTEM 

Bu bölüm çalışmada kullanılan araştırma modelini, örneklemi, ölçme araçlarını ve 

verilerin analiz bilgilerini içermektedir. 

2.1.Araştırmanın Modeli 
Araştırmada oyun teorisi öğretimim ve etkinliklerinin öğrencilerin karar verme 

mekanizmalarına etkisi olup olmadığını belirlemek için nicel yöntem kullanılmıştır. 

Araştırma gruplarına ön test ve son test olarak ‘Ergenlerde Karar Verme Ölçeği’ 

uygulanmıştır. Çalışmada bağımsız değişken; oyun teorisi etkinlikleri, bağımlı 

değişkenler ise öğrencilerin karar verme yeterlilikleridir. Araştırmada statik 

karşılaştırma gruplu ön deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırma deseni; 

özel bir işlemin sonuç üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye çalışır. 
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Araştırmacı bu işlemi yaparken gruplardan birine özel müdahalede bulunurken diğer 

gruba bulunmaz ve çalışma sonunda her iki gruba uygulanan son testin puanları iki grup 

arasındaki farklılığı ölçmek için değerlendirilir (Gay ve Airasian, 2000, s. 389). Bu 

desenin deneysel desenden en önemli farkı iç geçerliğin önemli unsuru olan rastgele 

oluşturulan kontrol grubunun olmamasıdır. Statik karşılaştırma gruplu ön deneysel 

araştırma deseninde araştırmacı mevcut olan iki grubu deney ve kontrol grubu olarak 

kullanır. Deneysel işlem uygulanmayan kontrol grubu, deney grubuna yapılan 

uygulamanın etkisini ortaya koymak amacına hizmet eder. Bu seçim yönteminin iç 

geçerlik tehdidini gidermek ve grupların matematik başarısı ile matematiğe yönelik 

tutum açısından denk olup olmadıklarını belirlemek için karar verme ölçeği çalışma 

öncesinde her iki gruba da uygulanmıştır.  Bu desende deneysel işlem deney grubuna 

yapılırken kontrol grubuna geleneksel öğretim uygulanmıştır. Aşağıda bu desenin görsel 

modeli görülmektedir. Aşağıdaki şekilde; X: Deney grubuna uygulanan Ergenlerde 

Karar Verme Ölçeği’ni, O: Kontrol grubuna uygulanan Oyun Teorisi konusunun 

öğretimi sonrasında uygulanan Ergenlerde Karar Verme Ölçeğini temsil etmektedir. 

Deney Grubu     X            O   

Kontrol Grubu   X          O 

Çalışmada deney grubundaki ve kontrol grubundaki öğrencilerin karar verme ölçeği 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için Ergenlerde Karar 

Verme Ölçeği uygulanarak nicel veriler toplanmıştır. 

2.2.Deney Grubu Ders İşlenişi 
Oyun Teorisi konusunun öğretiminde, oyun teorisi konusunu problem çözme ve 

olasılıksal bir yaklaşım kullanarak oyun teorisinin karar verme mekanizmamıza 

etkilerini ve anlamını görebilecekleri bir içerikte bir gruba araştırmacı tarafından 

hazırlanan 9 etkinlik uygulanmıştır. Bu etkinliklerle öğrencilerin oyun teorisini 

kullanarak ve karar verme durumlarının matematiksel modellemelerini uygulayarak 

öğrenmelerini sağlamak hedeflenmiştir.  

Bu çalışmada öğrenciler için uygun problemlere dönüştürülen gerçek yaşam 

durumlarından etkinlik örnekleri uygulanmıştır. Etkinlikler iki kişilik gruplar halinde 

uygulanmıştır. Oyun teorisi etkinliklerinin uygulanması 3 haftalık bir süreçte 

gerçekleşmiştir. Etkinlikler doğrudan öğrenciler tarafından uygulanmıştır. 

2.3.Kontrol Grubu Ders İşlenişi (Geleneksel Öğretim) 
Kontrol grubunda düz anlatım yoluyla modüler aritmetik konusu anlatıldıktan sonra 

standart ÖGYP etkinliklerinden olan modüler aritmetik etkinliği öğrencilere 

uygulanmıştır. Etkinlik sorularının çözümü akıllı tahtada öğrencilere yaptırılmıştır. 

2.4.Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu olarak 9.Sınıflardan ÖYGP-1 ve ÖYGP-2 grupları olmak 

üzere iki sınıf uygulama kolaylığı açısından seçkisiz olmayan örnekleme 

yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle araştırmacının Bilim Sanat Merkezinde 

dersine girdiği iki sınıf seçilmiştir. Çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Ankara-Etimesgut ilçesinde bulunan ve araştırmadan sorumlu öğretmenin görev 

yaptığı, sınavla öğrenci alan Etimesgut Bilim Sanat Merkezi’nin 9.sınıf öğrencileridir. 
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Toplam 10 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde araştırma yapılmıştır. ÖYGP-1 grubunda 

2 erkek 3 kız öğrenci, ÖYGP-2 grubunda ise 3 erkek 2 kız öğrenci bulunmaktadır. 

 

2.5.Veri Toplama Araçları 

2.5.1.Ergenlerde Karar Verme Ölçeği (EKVÖ) 

Bu araştırmada ölçme araçları olarak, uygulama öncesinde öğrencilerin karar verme 

mekanizmalarının yeterliliğini ölçmek amacıyla Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu’nun 

‘Ergenlerde Karar Verme Ölçeği’, uygulamanın bitiminde grupların karar verme 

konusundaki gelişimlerini belirlemek amacıyla son test olarak da‘Ergenlerde Karar 

Verme Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Ergenlerde Karar Verme Ölçeği, Harmoni, Mann, Beswick (1989) tarafından karar 

vermede öz saygı ve karar verme sitillerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 

iki bölümden ve 5 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu iki bölüm; Karar Vermede Öz saygı 

(Decisional Self Esteem) ve Karar Vermede Başa Çıkma Stilleri (Decisional Coping 

Patterns)’dir.  

Karar Vermede Öz-Saygı alt ölçeği Mann’ın Karar Verme Ölçeği (Decision Making 

Questionnaire)’den uyarlanmıştır. Ölçekte karar vermede öz saygıyı belirlemeyi 

amaçlayan altı madde yer almaktadır. Maddeler; 3 (Benim için her zaman doğru), 2 

(Benim için sık sık doğru), 1 (Benim için bazen doğru) ve 0 (Benim için hiçbir zaman 

doğru değil) olmak üzere bu dört kategoriden bir tanesi işaretlenerek 

derecelendirilmektedir. Alınan puanın yüksekliği karar vermede öz saygının 

yüksekliğini göstermektedir. Yalnızca ikinci, dördüncü ve altıncı maddeye verilen 

cevaplar ters çevrilmek suretiyle puanlandırılmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 

.61 olarak bulunmuştur.  

Ölçeğin ikinci bölümü karar vermede başa çıkma stillerinden oluşmaktadır. Karar 

vermede başa çıkma stilleri: İhtiyatlı seçicilik (Vigilance), panik (panic), sorumluluk 

almama (cop-out) ve umursamazlık (complacency) alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Bu 

alt ölçekler de öz saygı ölçeğinde olduğu gibi derecelendirilmektedir. Puan yüksekliği 

ilgili karar stilinin kullanıldığını belirtmektedir. Bu ölçeklerin Cronbach alfa değerleri 

sırasıyla .73, .70, .66 ve .73 olarak bulunmuştur.  

Friedman ve Mann (1993), ölçeğin geçerliliğine ilişkin yaptıkları çalışmada İsrailli ve 

Avustralyalı ergenlerin karar vermede başa çıkmak stillerini karşılaştırmışlardır. 

Çalışmaya yaşları 13 ile 16 arasında değişen ve İsrail’de öğrenimime devam eden 579 

erkek ve 449 kız olmak üzere toplam 1028 öğrenciyle Avustralya’da öğrenimine devam 

eden 230 erkek ve 198 kız olmak üzere toplam 428 öğrenci katılmıştır. Araştırma 

sonucunda İsrail’de öğrenime devam eden ergenlerin, Avustralya’da öğrenimine devam 

eden ergenlere kıyasla karar vermede öz saygı düzeylerinin daha yüksek olduğu, 

ihtiyatlı seçicilik başa çıkma stilini daha çok kullandıkları ve sorumluluktan daha az 

kaçtıkları saptanmıştır. Ayrıca sonuçlara cinsiyet açısından bakıldığından İsrailli ve 

Avustralyalı erkek ergenlerin, İsrailli ve Avustralyalı kız ergenlere oranla karar vermede 

daha yüksek öz saygı düzeylerine sahip oldukları, daha umursamaz başa çıkma stilini 

kullandıkları ve daha az panik yaşadıkları saptanmıştır. Her iki örneklemde de ihtiyatlı 
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seçici başa çıkma stilinin kullanımı, uyumsuz başa çıkma stillerini (sorumluluktan 

kaçma, umursamazlık ve panik) azalttığı görülmüştür. Ayrıca, karar vermede öz 

saygının, karar vermede stres, umursamazlık ve sorumluluk almama ile negatif yönde; 

ihtiyatlı seçicilik ile ise pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

Ergenlerde Karar Verme Ölçeği Tuinstra ve ark. (2000) tarafından Hollanda kültürüne 

uyarlama çalışması yapılmıştır. Çalışmaya, yaş ortlaması 16.2 olan 1642 öğrenci 

katılmış; öğrenciler deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

Varimaks dönüştürme yöntemi kullanılarak yapılan temel bileşenler faktör analizi 

sonucunda ölçeğin 4 bileşenli bir yapısının olduğu görülmüş ve her bir bileşen; 

düşüncesiz davranma, kaçınma, panik ve kendine güven olarak tekrar adlandırılmıştır. 

Herhangi bir alt ölçeğe yerleştirilemeyen 8 madde ölçekten çıkarılmış ve bu şekilde 

ölçek 22 maddeye indirgenmiştir. Maddelerin faktör yükleri .46 ila .76 arasında 

değişmektedir. Alt ölçeklerin toplam varyansı açıklama oranı 43.1 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca geçerlik çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin karar verme stilleri incelenmiş 

ve erkeklerin kaçınma, düşüncesizce davranma, kendine güven stillerini kızlara kıyasla 

daha yoğun olarak kullandıkları; kızların ise panik karar verme stilini daha yoğun olarak 

kullandıkları saptanmıştır. 

2.6.Verilerin Toplanması 
Öğrencilerin uygulama öncesinde karar verme yeterlilikleri karar verme ölçeğiyle, 

uygulama sonunda iki grubun oyun teorisi konusundaki başarıları ve karar verme 

mekanizmalarındaki gelişim; Oyun teorisi konusundaki 3 etkinlik ve Ergenlerde Karar 

Verme konusundaki ölçekle nicel olarak ölçülmüştür. 

 

2.7.Verilerin Analizi 
Bu çalışmada veri analizi SPSS 22.0programı ile yapılmıştır. Testlerin ölçüm geçerliği 

yanıt süreçleri üzerine temellenmiş kanıtlar kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın 

başlangıcında grupların matematik dersi akademik başarı düzeylerinin denk olup 

olmadığını belirlemek amacıyla ön test olarak uygulanan EKVÖ analizi Mann Whitney 

U testi ile yapılmış, grupların karar verme ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda son test olarak uygulanan EKVÖ 

analizi Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. 

3.BULGULAR 

Çalışmada araştırma problemi olan ‘Oyun Teorisi karar verme ölçeği puanları üzerinde 

etkili midir?’ problemini sonuca ulaştırmak için çalışma öncesinde grupların karar 

verme becerileri açısından denk olup olmadığını belirlemek amacıyla ‘ Ergenlerde 

Karar Verme Ölçeği’ ön test olarak gruplara uygulanmıştır. Çalışma sonunda 

gruplarının karar verme yeterliliklerini karşılaştırmak üzere  ‘Ergenlerde Karar Verme 

Ölçeği’ tekrar iki grubason test olarak uygulanmıştır. Aşağıda sırasıyla bu testlerin 

analiz bulguları açıklanacaktır. 
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3.1.EKVÖ Ön Test Analizi 
Çalışmada araştırma problemine ‘Oyun Teorisi karar verme ölçeği puanları üzerinde 

etkili midir?’ cevap bulmak için çalışma öncesinde EKVÖ her iki gruba ön test olarak 

uygulanmıştır. Tablo 1 de betimsel istatistik analiz bilgileri verilmiştir. Çalışma grubu 

5’ er kişilik iki sınıftan oluştuğundan EKVÖ puanları bir non parametrik test olan Mann 

Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2 de görülmektedir. Bu 

analizlerde çalışma öncesinde iki grubun ön test EKVÖ puanları arasında tüm 

boyutlarda p>0,5 olduğundan anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 

çalışma öncesinde deney ve kontrol gruplarının karar verme becerileri açısından denk 

oldukları söylenir.  

 

 

 

Tablo 2.EKVÖ Karar Vermede Öz Saygı  Ön Test Betimsel İstatistikleri 

Faktörler Gruplar n Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Ortalama Standart 

Sapma 

Öz Saygı Deney 5 1,50 2,50 2,0 0,35 

Kontrol 5 1,50 2,33 1,93 0,38 

Seçicilik Deney 5 2,0 2,50 2,17 0,24 

Kontrol 5 1,67 2,67 2,17 0,48 

Umursamazlık Deney 5 0,17 1,17 0,43 0,42 

Kontrol 5 0,0 1,83 0,40 0,35 

Panik Deney 5 0,50 1,83 1,23 0,51 

Kontrol 5 0,67 1,50 0,97 0,36 

Sorumsuzluk Deney 5 0,67 1,67 1,07 0,38 

Kontrol 5 0,17 1,0 0,63 0,32 

 

Tablo 3.EKVÖ Ön Test Mann Whitney U Testi 

Analizleri 

 

 

3.2.EKVÖ Son Test Analizi 
Çalışma sonunda deney ve kontrol grupları arasında karar verme ölçeği puanlarındaki 

değişimi gözlemlemek amacıyla EKVÖ ölçeği her iki gruba son test olarak 

uygulanmıştır. Tablo 3’de betimsel istatistik analiz bilgileri verilmiştir. Çalışma grubu 

5’er kişilik iki sınıftan oluştuğundan EKVÖ puanları bir non parametrik test olan Mann 

Faktörler       p 

Öz Saygı    .421 

Seçicilik    .222 

Umursamazlık    .841 

Panik    .841 

Sorumsuzluk    .310 
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Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları tablo 4’de gösterilmektedir. Bu 

analizlerde oyun etkinlikleri uygulaması neticesinde iki grubun EKVÖ puanları arasında 

tüm boyutlarda p>0,5 olduğundan anlamlı farklılık oluşmadığı görülmektedir. Fakat 

betimsel istatistiklerde grupların ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu lehine 

ortalamalarda net farklılaşma görülmektedir. Karar verme ölçeğinin Öz Saygı ve 

Seçicilik puanları ortalamalarında oyun etkinlikleri uygulanan grup öğrencilerinde 

kontrol grubuna nispeten daha fazla artış, olumsuz faktörler Panik ve Sorumluluktan 

kaçma gibi faktörlerde ise deney grubu öğrencilerinin daha fazla düşüş gösterdiği 

görülmektedir. Bu durum oyun etkinliklerinin üstün yetenekli öğrencilerin karar verme 

ölçeği puanlarına olumlu katkısı olduğunu göstermektedir. Fakat neticede anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir.  

Tablo 4.EKVÖ Karar Vermede Öz Saygı Son Test Betimsel İstatistikleri 

Faktörler Gruplar n Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Ortalama Standart 

Sapma 

Öz Saygı Deney 5 1,83 2,50 2,2 0,29 

Kontrol 5 1,50 2,50 2 0,48 

Seçicilik Deney 5 2,0 2,83 2,4 0,34 

Kontrol 5 1,50 2,83 2,03 0,51 

Umursamazlık Deney 5 0,0 0,83 0,36 0,32 

Kontrol 5 0,17 0,83 0,40 0,27 

       

Panik Deney 5 0,67 1,17 0,9 0,19 

Kontrol 5 0,17 1,50 0,9 0,58 

Sorumsuzluk Deney 5 0,0 1,0 0,6 0,48 

Kontrol 5 0,17 1,33 0,83 0,48 

 

Tablo 5.EKVÖ Son Test Mann Whitney U Testi 

Analizleri 

 

 

 

 

 

4.SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışmada araştırma problemine cevap bulmak için çalışma öncesinde EKVÖ her iki 

gruba ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Çalışma grubunun 5’ er kişilik iki sınıftan 

oluşmasından kaynaklı EKVÖ puanları bir non parametrik test olan Mann Whitney U 

testi ile analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda oyun etkinlikleri uygulaması 

neticesinde iki grubun EKVÖ puanları arasında tüm boyutlarda p>0,5 olduğundan 

anlamlı bir farklılık oluşmadığı görülmektedir. Fakat betimsel istatistiklerde grupların 

ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu lehine ortalamalarda net farklılaşma 

görülmektedir. Karar verme ölçeğinin Öz Saygı ve Seçicilik puanları ortalamalarında 

oyun etkinlikleri uygulanan grup öğrencilerinde (deney grubu) kontrol grubuna kıyasla 

daha fazla artış, olumsuz faktörler olan Panik ve Sorumluluktan kaçma faktörlerinde ise 

Faktörler        p 

Öz Saygı     .537 

Seçicilik   1.000 

Umursamazlık     .931 

Panik     .429 

Sorumsuzluk     .126 
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deney grubu öğrencilerinin daha fazla düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durum göz 

önüne alındığında; oyun etkinliklerinin üstün yetenekli öğrencilerin karar verme ölçeği 

puanlarına olumlu katkısı olduğunu fakat neticede anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir. 

Karar verme ile ilgili literatür incelendiğinde karar verme becerisini etkileyen faktörler 

ile ilgili birçok çalışma görülmektedir. Fakat karar verme becerisini geliştirmeye 

yönelik çalışmalara pek rastlanılmamıştır. Oysaki kritik durumlarda ve kritik 

pozisyonlarda karar verme becerisi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla bilhassa 

üstün yetenekli öğrencilerde karar verme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

büyük fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada karar verme becerisini geliştirmeye yönelik 

Oyun teorisi etkinlikleri uygulanarak alandaki bu eksikliğe ve ihtiyaca katkıda 

bulunacağını düşünmekteyiz. 

5.ÖNERİLER 

Bu çalışma 3 hafta gibi bir sürede ve 10 kişilik üstün yetenekli öğrenci grubuna 

uygulanmıştır. Bu tür bir çalışma daha uzun bir süreçte ve daha geniş bir örneklem 

üzerinde uygulanarak sonuçları incelenebilir. Bu çalışmada oyun teorisi etkinliklerinin 

öğrencilerin karar verme becerisine etkisi nicel olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra 

Oyun teorisi etkinliklerinin öğrencilere etkileri nitel olarak öğrencilerle yazılı ve sözlü 

mülakat yapılarak daha derinlemesine incelenebilir. 
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Students’ Difficulties and Misconceptions in Integers 

Şule Şahin Doğruer202, Didem Akyüz203 

  

Abstract 

This study presents the results of a teaching experiment conducted in two 6th grade classrooms 
in integers context. The study particularly focuses on students' difficulties and misconceptions in 
integers. The instructional sequence that was used in this study continued through three weeks and 
based on the assets, debts, net worth concepts. One of the researchers was the teacher and she was 
responsible to orchestrate whole classroom sessions. All lessons were video typed during the study; 
additionally, field notes were taken. To document classroom discussions, content analysis method was 
used. Based on the analysis, two main difficulties and misconceptions were obtained in integers. While 
difficulties were related to the understanding the meaning of addition and subtraction of integers and 
using horizontal number line in the context of net worth; the misconception was related to 
misremembering the rules. Results showed that using an instructional sequence that includes a context 
was important for students to overcome these difficulties and misconceptions. The net worth sequence 
was helpful for students to understand the integers and operations on them.  Furthermore, adjusting 
the sequence based on students’ learning was helpful for students. 

Keywords: integers, difficulties, misconceptions, sixth grade 

Öz 

Bu çalışma, iki 6. sınıfta tamsayı bağlamında yürütülen bir öğretim sürecinin sonuçlarını 
sunmaktadır. Çalışma, özellikle öğrencilerin tamsayılardaki zorlukları ve kavram yanılgıları üzerine 
odaklanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan öğretim dizisi üç hafta boyunca devam etmiş ve kar, zarar, net 
kazanç kavramlarını temel almıştır. Araştırmacılardan biri sınıfın matematik öğretmeni olup tüm sınıf 
oturumlarının yönetiminden sorumlu olmuştur. Çalışma boyunca tüm dersler video ile kaydedilmiş; 
ayrıca notlar alınmıştır. Sınıf içi tartışmaları belgelemek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Analizlere göre, tamsayılarda iki ana zorluk ve bir kavram yanılgısı elde edilmiştir. Zorluklar, tamsayıların 
toplanması ve çıkarılması ve yatay sayı doğrusunun kullanılmasını anlamakla ilgili olup, kavram yanılgısı, 
kuralların yanlış bir şekilde hatırlanması ve uygulanması ile ilgili olmuştur. Sonuçlar, bağlam içeren bir 
öğretim dizisinin kullanılmasının öğrencilerin bu zorlukların ve kavram yanılgılarının üstesinden 
gelmesinde önemli olduğunu göstermiştir. Net kazanç öğretim dizisi öğrencilerin tam sayıları ve tam 
sayılarda işlemleri anlamalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca, içeriğin öğrencilerin öğrenmelerine göre 
gözden geçirilmesinin  onlara faydalı olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: tam sayılar, zorluklar, kavram yanılgıları, altıncı sınıf 

Introduction 

From past to the present, many studies revealed the difficulties that mathematicians have 
experienced in integers- especially dealing with the meaning of negative numbers. To overcome these 
difficulties, the researchers investigated the different ways of improving students' understanding of 
integers such as using models. Many studies revealed the difficulties that mathematicians have 
experienced dealing with the meaning of negative numbers. To overcome these difficulties, the 
researchers investigated the different ways of improving students' understanding of integers such as 
using different models. Neutralization models and the number line models are the two common models 
that are used widely. While the neutralization model is based on demonstrating operations by using 
physical objects, the number line model is based on the positions and the distance between numbers. 
Additionally, with the spread of technology, virtual manipulatives are also used to support these models 
(Lytle, 1994).   

In the literature, while some studies used the abacus as a concrete model for integer operations 
(Linchevski & Williams, 1999), some of them used algebra tiles to show positive and negative integers 
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(Maccini & Ruhl, 2000). For the number line model, Thompson and Dreyfus (1988) used the computer 
for teaching integers. Furthermore, some studies made comparisons between two models and it was 
found that the students using neutralization models seemed to have better understanding than the 
others (Lytle, 1994). However, it is also important to state that number line models are also helpful to 
support students understanding of integers as some students understand by visualization (Yilmaz, 
Akyuz, & Stephan, 2019). In another study, Hayes (1999) found that using integer tiles help students to 
perform better in integers. Also, there are studies that state storytelling can help learn integers 
(Wessman-Enzinger & Mooney, 2014). Moreover, some researchers compared different learning 
environments such as computer-aided instruction, creative drama, and traditional teaching methods 
(Kaplan, Öztürk, & Ertör, 2013). Accordingly, computer-aided instruction and creative drama were found 
more effective when compared to traditional methods.  

Research shows that all these models have weaknesses and strengths. Still, there is a question 
for supporting students to create meaning of why the opposite of a negative makes a positive and why 
two negatives make a positive. Even though the models are important; they are not very effective unless 
they are used to support students’ understanding as well as the difficulties and misconceptions. One of 
the ways to support students’ thinking is to relate the integers with real-life contexts and applications 
(Chang, 2012). To this end, the current study explores sixth-grade students' difficulties and 
misconceptions in integers and give suggestions to overcome them by using an instructional sequence 
that uses real-life context.  

Method 

This study presents the results of a teaching experiment conducted in two 6th grade classrooms 
in integers context. The study conducted in a public middle school in Ankara and carried out by one 
mathematics teacher and an expert from the university. The level of two classrooms was similar to each 
other. One of them consisted of 35 students and the other one had 33 students. One of the researchers 
was the mathematics teacher of the classroom and was responsible for orchestrating the classroom 
activities. This study continued through three weeks (fifteen lessons). The study particularly focused on 
students' difficulties and misconceptions in integers. During the instruction, a sequence developed by 
Stephan (2009) was used to support students' understanding. The sequence based on the assets, debts 
and net worth concepts. 

This study is based on the qualitative research method. Merriam (1998) defined qualitative 
research as an umbrella, which covers different aspects of inquiry; in this way, it helps us to understand 
and explain the phenomena in its natural settings. In this respect, students were observed in the 
classroom setting. All lessons were video typed during the study; additionally, field notes were taken. 
To document classroom discussions, content analysis method was used. The levels of content were 
differentiated as themes and main ideas of the text as primary content; context information as the latent 
content. In this respect, all videotaped lessons were transcribed to define categories. After initial 
categories were created, they were reduced based on the coding. 

 

Findings 

Based on the analysis, two main difficulties and misconceptions were obtained in integers. 
While the difficulties were categorized as understanding the meaning of addition and subtraction of 
integers and using horizontal number line in the context of net worth; the misconception was 
misconceptions related to misremembering of rules.    

1. Difficulties 

During the study, students had some difficulties in understanding the calculations of integers. 
These difficulties evaluated under two subcategories. These difficulties were categorized according to 
students’ oral and written responses. 

1.1. Difficulties based on understanding the meaning of addition and subtraction of integers: 

In this context, students were expected to make comparisons of two people's net worth 
situations. Following, the classroom worked on the question “Esra has 20000 TL debts and Berkay has 
22000 TL debts. Compare both people’s net worth”, and dialogue was given to exemplify this: 
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Figure 1: An example from instruction and student’s solution 

Teacher: Can you explain your solution? 

Student A: Here, Esra and Berkay are both in red. They are both below zero. Esra has 20000 
liras debts and Berkay has 22000 TL debts in total. Esra worth 2000 liras more than Berkay. 

Teacher: Yes, that’s good.  

In the given question, it was required to compare the financial situation of the two people. 
Student A made this comparison without any problems. In particular, a comparison using a vertical 
number line facilitated students’ understanding. This also matches with previous research (Akyüz, 
Stephan & Dixon, 2012).  After these examples, the students were asked to write mathematical 
sentences for the net worth difference and interpret the result. In the example below, the teacher 
wanted students to write number sentence that shows the net worth difference given in the question 
above: 

 

Teacher: Yes, we will talk about the number sentence of Esra and Berkay’s net worth’s 
difference. Who wants to write the difference on the board?  

Student K: I want to write. (Student K write her answer on the board as “-22000-20000” 

Teacher:  Do you say that this equation gives us the difference? 

Student K: Yes, the difference is 2000 liras.  

Teacher: (Asks to class) What do you think? Is the solution, right? 

Class: Yes, no, yes, no.  

Teacher: Can you again look at your solution? Does this equation give 2000?  

Student K: Berkay has 22000 debt and Esra has 20000 debt the difference is 2000. Isn’t it right? 

Teacher: Your explanation is right, but your equation does not give this result.  

In this section, student makes a good explanation but even though, Student K could calculate 
net worth by using asset and debt concepts; he had difficulties in writing the operations with 
mathematical sentences. A similar example is given as follows. In this section, solutions were discussed 
for questions +20-30 and +20-(-30).  

Teacher: Now, we will talk about these examples. What do you think about the first one? 

Student C:  It is minus 10.  

Teacher: Why? 

Student C: Because we have 20 TL net worth and we lose more than we have (30 TL). So, we 
have -10 net worth.  

Teacher: Good. Second one. Yes, Student E. 
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Student E: It is the same as the first one, the result is minus 10. 

  

The questions given above are important for students to see how much they can interpret the 
binary comparisons they have done so far. Students are expected to be able to include the plus and 
minus signs used in the previous examples to indicate asset and debt. Their ability to do so is about how 
much they internalize the issue. For example, when the above dialogue is examined, the explanation 
given by the student for the first question is enough and can be interpreted as being able to relate to 
the previous concept. However, when the second question is considered, the student stated it was same 
as the first one. According to the procedure given here, the student is expected to say that a person who 
has 20 TL asset and 30 TL debt says that this debt has been deleted and the result is 50 TL. In the 
following questions, the students discussed situations where profit and loss were more than one. After 
discussing examples with verbal expressions, they were asked to make sense of mathematical 
sentences. The following questions and dialogue are given as examples. In the first question, students 
were asked to find -2(+600) and then -4(-7000).  

Student K: Minus 1200, because we took away two assets of (+600) from her net worth 
statement.  

Teacher: Yes, taking away asset from our net worth takes us below zero.  

Teacher: What about e?  

Student P: Minus 28 000 (she did not give any explanation).  

Teacher: Other answers?  

Student H: 28000 as we take away four debts from our net worth.  Taking away debts is good 
for us.  

In these examples, the students are expected to re-interpret their previously made asset-debt 
situations and express them in mathematical sentences. During the explanation of the c option that is -
2(+600), the student interpreted the question as taking away asset of 600 TL two times. This was an 
acceptable explanation. However, the student who answered the example in e did not provide any 
explanation for the answer and the answer was wrong. This student understood that the -4 (-7000) 
operation was 4 times 7000, but he had trouble with the sign. As the student could not relate the 
question with the context, he had difficulty in making sense of the signs.  

1.2. Difficulties based on using horizontal number line in the context of net worth:  

While students were making comparisons on the vertical number line, they had difficulties 
more complex operations on the horizontal number line in the context of net worth however they did 
not have any difficulties by using vertical number line.  Following dialogue and visual is an example 
related to use of vertical number line. The questions were “Semra is worth +200 and Melisa is worth -
200. Who is worth more and how much more?”, “Miray is worth -1000 and Kübra is worth -1500. Who 
is worth more and how much more?”, “Kerim is worth 500 and Murat is worth -700. Who is worth more 
and how much more? 

Teacher: Now, we will compare the given net worth on vertical net worth lines. Who will show the first 
one? Yes, student T.  
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             Figure 2: A section from instruction and students’ solutions 

 

As seen on the right, students could easily find the correct answers to these comparisons of net 
worth and clearly explained the reasons for those solutions. For instance, they could place the +200 
above zero and -200 below zero. Moreover, they could see that the two numbers were equal distance 
from each other. Students seemed to use the vertical number line very effective. This might stem from 
the fact that they could make sense of vertical number line in this context as someone's net worth is 
going down when it gets worse or the other way (someone's net wort is going up when it gets better). 
In the following examples, the teacher wanted them to show given mathematical operations on the 
horizontal number line. The aim was to determine students' level of internalizing the subject. For 
example, in the following visual the teacher wanted students to show the given operation (-5+3) on the 
horizontal number line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Student’s solution for the given operation 

Teacher: Can you explain your solution? 

Student D: Here, we have 5 liras debt and it says to get 3 liras asset, it makes minus 8.  

Teacher: You say that you have 5 liras debt, thing about what we talked about before. Is it good for you 
to get assets to your net worth? 

Student D: It is good, oh yes, I see. It is ehhh. it brings me 3 liras, then it makes minus 2.  

Teacher: Yes, did you see your mistake? 

Student D: I see.  

In this example, the student was expected to perform the operations on the horizontal number 
line that they do on the horizontal number line. The aim was to understand their awareness of the fact 
that they are adding and subtracting negative and positive integers on the vertical number line. In the 
dialogue given above, the student tried to get support from asset and debt and made sense of the 
question by connecting it to the context. Here it is important to note that, this question was solved at 
the beginning of the instruction. Thus, it is more likely that this student did not have conceptualized the 
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context. Thus, she had difficulty to find the result by using the horizontal line. In other words, it might 
be important to connect the appropriate number line and the context for meaningful understanding 
until students internalize the concept. As it can be seen in this example; even though the student could 
make the comparisons correctly using the vertical number line, she had difficulties in connecting the 
context and horizontal number line. 

2. Misconceptions 

Many times, students memorize different rules and unless they connect it with meaning; they 
forget these rules. One of the reasons of the misconception found in this study based on the 
misremembering of the rules that were learnt before.  

2.1. Misconceptions related to misremembering of rules 

In the study, it was found that some students had misconceptions such as “when a negative 
and a positive integer are added, the sign of the result is the same with the sign of the first number in 
the given mathematical sentence”. In the emergence of this, it can be said that the students cannot find 
out the way to follow and make inferences when they are directly exposed to abstract processes without 
fully understanding the content. Following dialogue is an example of this misconception while the 
classroom was working on the question 25-(-10) and then the eighth item was -45+70. 

  

Teacher: Yes, the fifth one, who wants to reply? 

Student H: We can say that one person has 25 liras and takes away 10 liras debt from his net worth and it 
is a good thing, then it makes 35 liras. The result is 35. 

Teacher: Yes, very good.  

………… 

Teacher: Now the eighth item.  

Student K: It is minus 25. 

Teacher: Explain.  

Student K: It says minus 45 plus 70. They have different signs; we subtract them and give the first sign to 
the result.  

Teacher: Do we give the sign of the first integer. Let’s think about the money. How much asset and debt 
do you have? 

Student K: I have 45 liras debt and 70 liras asset. After I pay the debt, I get 25 liras left. Aaaaa sorry, I see. 
It is 25.   

In the solution of the first example, students made the right inferences when they used the 
context based on asset and debt. Looking at the dialogue, one student concluded that the sign of the 
result should be the sign of the first number but during the explanation, when he connected it with the 
context, he corrected this error with the guidance of the teacher. This could be related to 
misremembering because of the memorization of the rules without any meaning (as some students lean 
the rules in previous years).  In order to help students to prevent these misconceptions, they need to 
learn the subject in a meaningful way (Akyüz, Stephan & Dixon, 2012). In other words, memorization 
might not very helpful for students unless they do not have an image during their learning.  

Discussions and Conclusions 

This study presents the results of a teaching experiment conducted in two 6th grade classrooms 
in integers context. The study particularly focused on students' difficulties and misconceptions in 
integers. The instructional sequence that was used in this study continued through three weeks. The 
sequence was based on the assets, debts and net worth concepts (Stephan, 2009). Findings showed that 
using an instructional sequence that includes a context was important for students to overcome these 
difficulties and misconceptions. According to the research, students have difficulty in learning negative 
integers, especially because they think that their knowledge about natural numbers and the 
assumptions are valid for integers (Gallardo, 2002; Gallardo & Romero, 1999). Thus, a good 
understanding of integers is important for students to be successful in mathematics (Akyüz, Stephan, & 
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Dixon, 2012). In this study, the sequence was helpful for students to understand the negative integers 
and operations on them. The net worth context seemed to be effective in internalizing the context. 
Especially, it helped students to internalize the meaning of operations on integers. As the process moved 
forward students developed deep understanding about the addition and subtraction by using asset and 
debt concepts. This was consistent with the previous research ((Akyüz, Stephan, & Dixon, 2012; Stephan 
& Akyüz, 2012).  

Use of the number line enables students to visualize the position of numbers, helps teachers 
demonstrate calculations, and enables students to develop visual strategies (Bramald, 2000; Murphy, 
2011). In the current study, using vertical number line supported to develop imageries for integer 
operations. The literature also emphasizes using number line models for teaching and learning of 
integers. (Van de Walle et al., 2010). In this study, vertical number line was more effective in students 
understanding the comparisons of two integers.  But it is important to state that the ready-made 
sequence might not be very useful for students. Also, the use of one type of model may not be effective 
for teaching mathematics. In previous research (Akyüz, Stephan & Dixon, 2012), it was also stated that 
the teachers should not offer ready-made instructions, instead, they are expected to make students to 
be involved in activities in which they can develop imageries for context. In line with previous research, 
even though there was a sequence, the teacher added new activities to the sequence based on students' 
difficulties and misconceptions to support students' understanding. Thus, to help students to overcome 
the difficulties and misconceptions; teachers need to revise their activities based on students' learning. 
It may provide more detailed information conducting design-based research to see which teaching 
method or model is more effective in teaching integers. In the literature, various models are offered for 
teaching and learning integers (Battista, 1983; Bofferding, 2010; Gallardo, 2002).  In this study, there 
was not a comparison with other models for teaching integers. Another issue was that this instruction 
focused on addition and subtraction. Another instruction can be developed including multiplication and 
division activities and models can be tested. Also, another study can be conducted by adding technology 
and argumentations in the classroom environment to strengthen the content and students' 
understanding and internalizing the context. 
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Investigation of Fifth and Sixth Grade Students’ Use of 

Strategies and Approaches in Problem Solving 

Cafer Sinan Alkan204, Didem Akyüz205 

Abstract  

The aim of this study was to investigate fifth and sixth grade students’ use of strategies and 
approaches in problem solving. In this study, qualitative research design was used to answer the 
research question of the study. The study was conducted in a public middle school in Kulu, Konya. A 
problem solving achievement test was implemented for students from different grade level in within 2 
weeks in fall semester of 2017-2018 school year. 29 fifth grade and 31 sixth grade students participated 
in the study. Written works were used as main data sources to determine students’ use of strategies 
and approaches when they encounter with mathematics problems. Findings were coded under four 
major categories as seeking understanding the problem, making a plan/organization, implementing plan 
and assessing the situation.  The results revealed that even though students did not have difficulties in 
finding different strategies and understanding the problem as well as finding what is given and what is 
asked, they had difficulties in organizing and planning for solution of the problems.  

Key words: problem-solving, numbers, fifth and sixth grade students 

Öz  

Bu çalışmanın amacı, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmedeki strateji ve 
yaklaşımları kullanmalarını incelemektir. Bu çalışmada araştırma sorusunu cevaplamak için nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Kulu'da bir devlet ortaokulunda yapılmıştır. 2017-2018 
öğretim yılı güz döneminde 2 hafta boyunca farklı sınıf seviyesindeki öğrenciler için problem çözme 
başarı testi uygulanmıştır. Araştırmaya 29 beşinci ve 31 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenci 
çözümlerinin yer aldığı dökümanlar öğrencilerin matematik problemleriyle karşılaştıklarında 
yaklaşımlarını ve strateji kullanımlarını belirlemek için ana veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bulgular 
problemi anlamaya çalışma, bir plan/organizasyon yapma, planı uygulama  ve  durum değerlendirmesi 
olmak üzere dört ana kategori altında kodlanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin farklı stratejileri 
kullanmada,  problemi anlamada, ve istenilenleri belirlemede zorluk çekmemelerine rağmen;  problem 
çözümü için planlama ve organize yapmada zorluklar yaşadıklarını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: problem çözme, sayılar, beşinci ve altıncı sınıf öğrenciler 

Introduction 

Many people think that mathematics is one of the subjects that makes life difficult and 
unbearable (Arslan, Yavuz & Deringol-Karatas, 2014). Yet, mathematics is one of the ways of 
understanding and loving life, and similar to many other situations, loving something requires 
understanding it. In other words, we love what we understand (Sertöz, 2011). Moreover, it is mentioned 
by Hagaman (1964) that when students understand the meaning of what they are learning, they learn 
best as it is also known by teachers through their own experiences and interests. Mathematical problem 
solving has great importance in school curriculum, and schools need to make mathematics more 
understandable with the help of innovative instructional methods such as problem-solving based 
instruction. For this reason, school programs focus on students’ problem solving skills (Zakaria, Haron, 
& Daud, 2010). Some studies revealed that problem solving-based Instruction is important because it is 
one of the most effective methods in mathematics education (e.g. Hembree, 1992; Özsoy, 2005). 
Problems can be seen in general sense as a way to build a bridge between the real world and 
mathematics (Van Dooren, Lem, De Wortelaer & Verschaffel, 2018). Stacey (2005) emphasizes that 
students should perform mathematical investigations by themselves and identify where the 
mathematics they have learned is applicable in real life. Furthermore, many studies have shown that 
there is a significantly positive correlation between problem solving skills and student’s mathematics 

                                                           
204 Turkey, e173266@metu.edu.tr 
205 Turkey, dakyuz@metu.edu.tr 



 

1106 
 

achievement scores (Özsoy, 2005; Özalkan, 2010). Hence, the purpose of this study was to investigate 
the fifth and sixth grade students’ use of strategies and approaches in problem solving. 

There are many different definitions about what a problem is. According to the Shergill (2012) 
“problem is a situation in which there is a discrepancy between one’s current state and one’s desired 
goal state, with no clear way of getting from to the other” (p.296). In addition to this, Booker and Bond 
(2008) define problem as a task or situation for which there is no immediate and obvious solution. In 
this respect, Henderson and Pingry (1953) argue that not every suggested question to be solved is a 
problem. Another aspect of problem is that uncertainty is not the only characteristic for a situation to 
be called as a ‘problem’. At the same time, student must accept the unknown situations as a question 
to be solved (Herlihy, 1964). There is a problem for an individual unless he has an appropriate answer 
form habit, or he sees relationships in the conditions.  

There are various answers to the question of “What is problem solving?”, since it is related with 
personal interest and philosophy (Mamona-Downs & Downs, 2005). Shergill (2012) states that problem 
solving is overcoming a difficulty by planning a strategy and implementing it to achieve the goal. In 
addition, very similar to this definition, problem solving is defined by Martinez (1998) as a process of 
moving toward a goal when the path to that goal is uncertain. In other words, problem solving takes 
place if a solution strategy is not immediately clear and apparent (DeVault, 1981). In solving a problem, 
we can reach the solution in more than one possible way. Jonassen (2000) points out two aspects of 
problem solving: “(a) problem solving requires mental representation of the situation in the world, and 
(b) problem solving requires some activity-based manipulation of the problem space”. Polya (1945) 
defines four problem solving steps which are stated in his famous book “How to solve it”: understanding 
the problem; making a plan; implementing the plan; looking back and extending the problem. 
Understanding the problem involves being aware of what is given and what is to be found out in the 
problem after reading the problem carefully. It is stated by Mamona-Downs and Downs (2005) that the 
reading of mathematics texts is a significant element in problem solving. After the comprehension of 
the problem, what is given is organized, and an appropriate strategy is chosen to solve the problem. 
Then, the process continues with the implementation of the plan (doing the operations). And finally, in 
the fourth step, the solution is checked to ensure its correctness.  

Skills such as interpreting information, planning and working methodically, checking solutions 
and trying alternative strategies are required in solving problems (Muir, Beswick & Williamson, 2008). 
There are also strategies in solving problems. Posamentier and Krulik (2008) state that it is rare to use 
all the strategies and not solve a problem. Also, it is equally rare that in solving a problem, a single 
strategy is used. Besides, becoming familiar with various problem solving strategies and practicing using 
them enable students to solve mathematical problems related to everyday life situations (Posimentier 
& Krulik, 2008). Furthermore, based on his experiences and knowledge, Lester (2013) emphasizes some 
skills that teachers must have in teaching problem solving.  One of these is to pay attention and be 
familiar with the methods and strategies students use to solve problems.  Therefore, it is important to 
understand students’ problem-solving strategies and support them in using these strategies 
appropriately.  

Method 

In this study, the school was chosen because one of the researchers was a teacher in this school, 
thus he had a chance to get information about the participants’ backgrounds, personalities, 
mathematics ability and achievement. The study included 60 (29 5th graders, 31 6th graders) middle 
school students in Konya, Turkey. The participants lived in Konya and they were students in a public 
middle school in Konya. The socio-economic status of the families of students who participated in the 
study was average.  

Problem Solving Achievement tests were used to reveal the way of thinking and the strategies 
used in the problem-solving questions, and to measure the problem-solving achievement scores of each 
student. The test was developed by one of the researchers. The participants’ grade levels were 
considered by the researcher while choosing mathematics problems. Also, problems were selected 
among the mathematics topics covered by the 5th and 6th grade students. As it was mentioned before, 
the topics chosen were Sets and Whole Numbers, Fractions, and Decimal Numbers Operation. Problems 
in the Problem Solving Achievement Tests were adapted from TIMSS, PISA and mathematics course 
books. The test was piloted before the actual study. The format and content of the Problem Solving 



 

1107 
 

Achievement Tests were checked by the experts in the field an revised based on the feedbacks. The tests 
included six open-ended problems that enable students to solve the questions by using Polya’s steps.  

The data was gathered in the fall semester of the 2017-2018 academic year. The data were 
collected from 5th and 6th grade students of a public school in Konya. The pilot study and the main study 
were conducted after getting necessary permissions. First, the pilot study was applied during a week at 
the end of the spring semester of the 2016-2017 school year. Secondly, a problem solving based course 
was given to the students in five lesson hours after the pilot study was carried out. The main aim of 
these five hours problem-based instruction was to facilitate students’ problem solving processes 
(Polya’s four steps) and remind them different problem solving strategies. For these lessons, lesson 
plans were prepared for all grade levels and these plans were applied by the teacher (one of the 
researchers). These problem based lessons were conducted in students’ own classrooms during a week. 
Then, the problem solving achievement test was applied to sixty 5th and 6th grade students in the fall 
semester of 2017-2018 school year. Problem Solving Achievement Tests were implemented to students 
from all grade levels in their own classes during the mathematics course hours. In the implementation 
of Problem Solving Achievement Tests , all six problems in each test were not given to students at once. 
Six problems were separated into three and then applied to the students.  

Qualitative analysis was used to answer the research questions (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 
2011). Students’ responses to problems in the problem solving achievement test were analyzed in two 
steps. Students’ responses to problems in the problem solving achievement test were analyzed in two 
steps. Six specific categories of problem solving strategies used by students identified after documenting 
the achievement scores of problem solving achievement test. These strategies were arithmetic, 
algebraic, making a drawing, working backward, guess and check, and organizing data.  Also, when the 
students did not use any strategy, a no-strategy category was used. The percentages of students using 
each strategy in each group for each item were obtained. Moreover, each item was examined and coded 
considering the response of each student from all grade levels by using Polya’s four steps.  

Findings 

Fifth Grade Items 

Students’ understanding of the concept of a fraction as whole to a part relationship is assessed 
in the 1st Problem and 3rd Problem. In the problems, ability to find the desired fraction of a given whole 

is aimed to be assessed. In the 1st problem students were given the information that "Buse uses 
7

24
 of 

her 24 crayons, and Esra uses 
1

3
 of Buse's crayons". The students were asked to calculate how many 

crayons Buse and Esra used in total. Twenty-nine students completed the 1st Problem. Twenty-two 
students were able to re-write the problem statement with their own words and write properly what is 
given and what is wanted which implies that they demonstrated an understanding of the verbal 
information presented in the 1st Problem. However, five students appeared not to understand the verbal 
information as three of them failed in the progress of deciding what is given and what is wanted in the 
problem and re-writing the problem statement in their own words, and two students were unable to 
state what is given and what is wanted in the problem clearly even though they were able to re-state  
the problem statement. A solution plan was not indicated clearly by five students in this problem. Eleven 
students made an appropriate plan by organizing what is given to reach what is wanted and they chose 
an appropriate strategy to solve the problem, but twelve students were unable to organize and relate 
what is given to reach what is asked. The main reason for this is students’ misconceptions about the 
subject of fractions. In other words, it seemed that students did not clearly understand the fraction 
concept which represents a part of the whole. Sixteen students appeared to carry out solution plan 
successfully . Eleven students also appeared to implement their plan successfully, but their plan was not 
appropriate to reach the correct answer. The students implemented their solution plan accurately, but 
their solution plan was not true.  

As it was mentioned above, the 3rd problem was also included the concept of fraction. The 3rd 

problem was as follows: “Onur, who went on holiday with his own car, reached his destination with 
3

5
 of 

the 50-liter tank. Onur filled the car’s 50-liter tank completely before starting the journey. How many 
liters of gasoline were left in the tank of his car when Onur arrived his destination?”. Twenty-six students 
understood the given verbal information, but five students were unable to state what is given and what 



 

1108 
 

is wanted in the problem, while they were able to re-write the problem in their own words. Twenty-four 
students clearly indicated and carried out a solution plan, but five of them were unsuccessful in 
organizing what is given in order to reach the correct solution. The reason for this might be that the 
students who preferred to use the arithmetic strategy had a misconception about fractions. In the 3rd 
Problem, seventeen students were also unable to articulate why their solution was correct as they just 
said “I am sure” without giving any explanation. Three students did not do any check for their solution. 
Six students solved the problem in a different way and checked their solution appropriately. 
Additionally, twenty-seven students in Problem 1 and twenty-eight students in Problem 2 used the 
arithmetic strategy that include only operations, and two students in Problem 1 and one student in 
Problem 2 used the making a drawing strategy that include their thinking ways. When students’ written 
works were analyzed, it was seen that many students modeled the questions and used the making a 
drawing strategy in their minds, but the students saw the arithmetic part when they wrote down their 
plan.  

The 2nd and the 4th Problem assessed students’ understanding of Sets and Whole Numbers. 
Additionally, the fifth grade students’ ability to use of the arithmetic strategy and the working backward 
strategy was aimed to be examined with these two problems. In the 2nd Problem, the following problem 
statement was given: “Anıl receives six new marbles and gives 13 of his marbles to his friend. If Anil has 
41 marbles at the end, how many marbles did he have at first?”. In the 4th Problem, which is also related 
to subject of Sets and Whole Numbers, the following problem statement was given: “Burak gives his 
brother 11 game cards in exchange for six game cards, and Burak buys 15 new game cards and he has a 
total of 94 game cards. How many game cards did Burak initially have?”. Based on the results, twenty-
two students appeared to demonstrate an understanding of the verbal information given in the 2nd and 
4th Problems, but five students seemed to not understand what is given and what is wanted. Nine 
students made a solution plan successfully, while nineteen students in the 2nd Problem and fifteen 
students in the 4th Problem were unable to make an appropriate solution plan. When the students’ 
solutions were examined in general, it was seen that the students could not properly interpret the values 
given in the problem statements. In addition, two students appeared not to have the necessary 
knowledge about the concept. Like ten students in the 2nd Problem, six students provided an explanation 
for why their thinking was correct in Problem 4. In this problem, students were given the chance to 
practice the working backward strategy. It might be concluded that the students who chose the working 
backward strategy generally solved the problem easily. Similar to fraction questions, the students mostly 
(twenty-two students in Problem 2 and twenty students in Problem 4 tended to use the arithmetic 
strategy in the solution process, and seven students appeared to use the working backwards strategy in 
the solution process of the problems. 

Like the 2nd and 4th Problem, the 5th Problem and the 6th Problem also assessed students’ 
understanding of Sets and Whole Numbers. Furthermore, students’ ability to use the arithmetic 
strategy, the guess and check strategy, the making a drawing strategy, and the organizing data strategy 
were examined in these problems. In the 5th problem, the following situation was given: “Tolga wants 
to build a wooden car for his little brother, and Tolga spent a total of 50 TL for the boards and for the 
wheels. How much did he pay for the boards if the boards are 2 TL more expensive than the wheels?”. 
In the 6th problem, the students were asked the following problem: “Selin takes piano lessons every 
weekday for 30 minutes. Selin also takes piano lessons for 60 minutes on Saturdays and Sundays. Find 
how many minutes of piano lessons she takes for five days from Monday to Friday”. Problem 5 was 
solved correctly by nine students, while Problem 6 was solved correctly by twenty-six students. 
Seventeen students answered Problem 5 incorrectly, and three students could not solve it in any way. 
Moreover, three students failed in the solution of Problem 6. The reason why students were more 
successful in the 6th Problem than the 5th problem could be that the 6th Problem was easier to 
understand than the 5th Problem, and the solution of Problem 6 included only one operation. Another 
reason might be that the 5th Problem required students to think conceptually, while the 6th problem is 
more procedural. Twenty-seven students appeared to demonstrate an understanding of the verbal 
information in 5th Problem, while two students appeared not to have understood the problem. In the 
5th Problem, fourteen students could not make a plan to solve the problem, and three students seemed 
not to have the necessary knowledge to solve the problem. Briefly, in this problem, mathematically “two 
numbers with a difference equal to 2 and the sum equal to 50” were asked to be found. Many students 
had difficulty in understanding this statement because they thought more procedural. Furthermore, this 
might be due to the fact that the students were not accustomed to solving such problems in their math 
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class or the students might have lack of conceptual knowledge and they were not familiar with using 
the guess and check strategy. Moreover, unlike the 5th Problem, twenty-four students appeared to 
organize what is given to make an appropriate plan, and among them, two students did not clearly 
indicate their solution plans. As mentioned previously, the following problem statement was given: 
“Selin takes piano lessons every weekday for 30 minutes, and Selin also takes piano lessons for 60 
minutes on Saturdays and Sundays. How many minutes of piano lessons does she take for five days from 
Monday to Friday?” The problem was quite easy and required only one operation. In this problem, the 
level of attention of the students was wanted to be observed by giving them extra information that 
would not be used in the solution of the problem. When the number of successful students is 
considered, it can be concluded that the students’ attention level was high. Only three students solved 
the problem by considering the whole week although the students were asked how many minutes of 
piano lessons were taken during a weekday. At least 3 different strategies were used in the previous 
problems. Unlike the previous problems, 5 different strategies were used in the solution process of the 
problem 5. On the other hand; one student used the algebraic strategy; eighteen students used the 
arithmetic strategy; five students used the guess and check strategy; and one student preferred to use 
the organizing the data strategy in this problem, and four students could not use a strategy to solve the 
problem. In the 6th Problem, the students again mostly (23 students) used the arithmetic strategy in the 
solution process, while six students preferred to use the making a drawing strategy that shows 
meaningful understanding.   
 

Sixth Grade Problems 
Problem 1 and Problem 6 assessed students’ understanding of the Sets and Whole Numbers 

concept. Here, the students were asked to solve the problems that required four operations with natural 
numbers. These problems were not very difficult for students in terms of difficulty level. They were 
asked to understand the attention and concentration levels of students while solving problems. In the 
1st problem, students were given extra information that was not needed to use in solving the problem. 
The 6th Problem was adapted from a PISA problem. The aim of the this problem was to measure the 
level of students’ ability related to interpretation and understanding of the detailed information. At the 
same time, these problems encouraged students to use the making a drawing, guess and check and 
organizing data strategies as well as the arithmetic strategy. In the first problem, the students were 
asked to solve following problem: “Atakan has 17 marbles and 6 toy cars. The number of Sinan's marbles 
is 5 less than the 4 times Atakan's number of marbles. How many marbles does Sinan have? “. Twenty-
five students were able to make an appropriate solution plan after understanding the problem and carry 
out their solution plan successfully, but four students could not establish a relationship between what 
is given and what is wanted. It can be concluded that the students were able to recognize the extra given 
information in the problem statement, and so they solved the problem accurately. Moreover, twelve 
students gave an explanation for why their answer was correct, while nine students had no explanations 
or just re-stated their solution.  

The 6th Problem was about choosing the best and the most comfortable way to go on holiday. 
Twenty-three students appeared to demonstrate an understanding of the verbal information presented 
in 6th Problem, whereas six students seemed not to have understood the problem situation in any way. 
Seventeen students carried out their solution plan successfully, but seven students seemed not to have 
the necessary knowledge to solve the problem. Probably, the reason might not stem from the fact that 
students’ lack of procedural knowledge as it required only knowledge of addition. The reason might be 
based on the students’ difficulties related to interpreting the values given in the table as many times 
students are not asked these type of questions. In addition, in the 6th Problem, nineteen students only 
said “I am sure” without a clear explanation about why their solution was correct, and nine students did 
not give any explanations about the correctness of their answers. The reason might stem from the fact 
that the students could not find an alternative way of solution. In this problem, twenty-eight students 
used the arithmetic strategy, while one student used the making a drawing strategy. In other words, the 
students mostly had difficulty in solving Problem 6. Five different problem solving strategies were used 
by the students in solving this problem. Ten students preferred to use the arithmetic strategy, and ten 
students used the making a drawing strategy in the solution process of Problem 6. Additionally, one 
student used the ‘guess and check strategy’ and one student used the ‘organizing the data strategy’. 
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Students’ knowledge of the concept of Decimal Numbers was assessed in Problem 2 and 
Problem 4 in the sixth grade. Students were asked to solve the problems that require four operations 
with decimal expressions. In the second problem, the students were given the following problem: 
“Yaşar, who missed the service bus, gets into a taxi in order not to be late for work and the opening fee 
of the taximeter was 3.50 TL, and the price of every 100 meters was 25 Krş. Yaşar gave 2 TL tip to the 
taxi driver and in total he gave 12 TL, which included 2TL tip. What is the distance between Yaşar’s house 
and workplace in kilometers?” Eight students gave the correct answer to Problem 2 and seventeen 
students answered it incorrectly. Four students did not have any solution to Problem 2. The reason why 
students mostly became unsuccessful in this problem might be the fact that the story of the problem 
was long and the problem required interdependent number operations. This might be the main reason 
because the students’ procedural knowledge about the decimal numbers seemed to be generally good. 
In addition, twelve students were able to make a plan to solve the problem, while five students were 
unable to make a plan. Eleven students had an inappropriate solution plan since they could not organize 
the given information in the problem. Twenty-one students solved problem correctly, but only eight of 
them had a correct solution plan. Four students seemed not to have the essential knowledge to solve 
the problem. This might be due to the fact that many students could not make sense of the problem 
situation, the story of the problem, and the values given in the problem statement. Moreover, the 
reason why some other students could not make any solution plan or they had an inappropriate solution 
plan might base on the fact that they could not make sense of the values given in the problem.   

In the 4th problem, the students were given the following information: “Ahmet works in the 
cafeteria of a company. Monthly membership fee is 8 TL in this cafeteria. The price of a meal for 
members is 2,3 TL and the price of a meal for non-members is 2,8 TL”. Next, students are asked to find 
how much a person would spend in TL if he was the member of the cafeteria last month and he spent 
56.3 TL in total including the membership fee. This problem was different from the exercises or practice 
problems that students encounter in mathematics classes. The 4th Problem as well as the 2nd Problem 
required the ability of analytical thinking and the ability to analyze and interpret the values in the 
problem statement. For this problem, twenty-three students appeared to demonstrate understanding 
of the verbal information presented in Problem 4, but six students did not understand the problem. Ten 
students were able to demonstrate a solution plan clearly, but nine students could not make a correct 
solution plan. The students mostly understood the problem situation, but they could not find the 
answers because of the lack of students’ ability to use mathematical reasoning. While six students who 
had the right solution plan applied their plans correctly, the solution plans of the nine students were not 
enough to reach the correct answer. Additionally, in the control phase of the solution of the problem, 
ten students said “I am sure” without any explanation, and nineteen students did not make any 
explanation about the correctness of the solution in this problem. On the other hand, seventeen 
students used arithmetic strategy, while six students used the ‘working backward strategy’. One student 
used the ‘making a drawing strategy’ and one student used the ‘organizing the data strategy’ in Problem 
2. When the data were analyzed, it can be concluded that the students who chose to use the working 
backward strategy were more successful in their solutions. However, it was seen that students mostly 
tended to use the arithmetic strategy. This might stem from the fact that the students were not 
accustomed to use such conceptual strategies. In problem 4, twenty-three students preferred to use the 
‘arithmetic strategy, but the ‘making a drawing strategy’ and ‘organizing the data strategy’ were used 
by only one student each.  

Students’ understanding of the concept of a fraction as whole-to-a part relationship was 
assessed in Problem 3 and Problem 5. Students’ tendency to use the making a drawing strategy was also 
wanted to be evaluated with these problems. In the 3rd Problem, the students were given the following 

problem statement: A patisserie owner bought 240 eggs, and he used 
3

8
 of these eggs to make baklava, 

while the 
4

5
 of the rest of the eggs were used for a flaky, savory pastry. How many eggs are left? In the 

5th Problem related to the concept of fraction, the students were asked the following problem: “A ball 

which was dropped from a certain height rises up to 
2

5
 of its previous height after its first hit. If the ball 

increased by 24 cm after its second hit to the ground, what was the height in cm when the ball was first 
dropped? Fifteen students solved this problem successfully, while thirteen students were unsuccessful. 
One student did not have a solution to this problem. In the 3rd problem, the main reason why the 
students were unsuccessful was related to their lack of attention. Problem 5 was solved by nine students 
successfully and twelve students were unsuccessful in this problem. Eight students did not have a 
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solution to this problem. Similar to the 2nd and 4th Problem, the reason why students also generally failed 
in the 5th Problem was not the lack of procedural knowledge about the concept of decimal number 
operation, but the lack of students’ ability to use mathematical reasoning. Moreover, twenty-two 
students seemed to demonstrate an understanding of the verbal information, but seven students failed 
to comprehend the verbal information in these problems. Seventeen students could not make an 
appropriate plan by considering given information and choosing appropriate strategies. This might be 
related with students lack conceptual understanding. Therefore, they were unable to choose and 
implement the correct calculations. Problem 3 was solved by fifteen students, and Problem 5 was solved 
by nine students correctly. It was noticed that eight students did not seemed to have the necessary 
knowledge to solve Problem 5. Finally, twenty-four students in Problem 3 and seventeen students in 
Problem 5 seemed to use the ‘arithmetic strategy’ in the solution process. In each problem, four 
students tended to use the making a drawing strategy. In the sixth-grade problem solving achievement 
test, when the students’ solutions process were considered, it was found out that students generally 
preferred to use the arithmetic strategy similar to the fifth graders. The reason for this might be related 
to students’ previous experiences. 

Results and Discussions 

The results of the study revealed that the students were successful in problem solving 
achievement tests applied at each grade level. Additionally, in some word problems, students showed 
their ability to use different strategies although the students generally preferred to use the arithmetic 
strategy. Fifth grade students were able to put at least two different strategies for each problem. They 
even used four different strategies in one of the problems. Sixth grade students were also able to put at 
least two different strategies for each problem. These results revealed that students had flexible 
thinking. Both fifth and sixth graders could comprehend the strategies and use them in similar problems. 
Furthermore, it is concluded that more than half of the student were able to re-write the problem in 
their own words and explain the given as well as asked information in the problem. However, most of 
them had difficulties in organizing and relating the given information to reach the correct solution. They 
also had problems in implementing their plans appropriately.   

 The results indicated that even though the students could rewrite the problems or find solution 
strategies, they often failed to find the correct answer. One of the reasons was students’ difficulties in 
planning to find the solution. Additionally, they had difficulties to apply the plan in correct order. Thus, 
it might be important to give students opportunities and environment where they can practice non-
routine problems and planning. During the solution of these problems, teachers need to focus on not 
only the answers but also the process of the students' solution strategies. Moreover, teachers need to 
ask students about their plan to reach the correct answer and also check whether they can apply the 
plan they wrote. As students have more opportunities to solve these problems, they might develop 
more flexible mathematical thinking and reasoning. In the written works of all students, it was generally 
observed that arithmetic strategy was the most common strategy in the process of problem solving. 
One of the major reasons for this was that the students could not reflect their ideas on the paper. In 
other words, it was observed that the students who used the arithmetic strategy thought about different 
strategies to reach the solution of the problems, but they could not implement their ideas and they 
preferred the arithmetic strategy as a practical way. Hence, in future research interviews can be used 
with each student during the process of solution as a data collection tool so that even if students do not 
reflect their ideas on the paper, their thinking way can be still understood more clearly.   
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Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı ve Sayı 

Kümeleriyle İlgili Kavrayışlarının İncelenmesi 

Ramazan Gürel206 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğretmen adaylarının sayı ve sayı 
kümeleriyle ilgili kavrayışlarını incelemektir. Tarama modelindeki araştırmanın katılımcıları uygun 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılında 
Matematiğin Temelleri I dersini alan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 56 öğretmen adayı (12 erkek, 
44 kız) çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan öncelikle rakam, doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları 
tanımlamaları istenmiştir. İkinci soruda katılımcılardan sayı kümelerini bir venn şeması ile göstermeleri 
istenmiştir. Ayrıca katılımcılardan verilen belirli sayıların (π, 0.0555555…, 3.14, √4/2, 0, -12, √16 ) hangi 
sayı kümesine ait olduğunun belirlemesi ve verilen bazı sayıları büyüklük sıralaması yapmaları 
istenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının sayı kümelerini tanımlarken ortak özellik 
yöntemini kullanamadıkları, genel olarak liste yöntemini doğru bir şekilde kullanarak sayı kümelerini 
tanımladıkları görülmüştür. Öğretmen adayların bazılarının rakamı tanımlarken önemli hatalar yaptıkları 
tespit edilmiştir. Rakamı tanımlarken farklı sayı kümeleri ile tanımlayan öğretmen adaylarının sayısı 
oldukça fazladır. Öğretmen adaylarının sayıların hangi sayı kümesine ait olduğunu belirlerken sayının 
yazım şeklini dikkate alarak karar verdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının farklı sayı kümelerinde 
verilen sayıları doğru bir şekilde sıralayabildikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının verilen sayıların 
hangi sayı kümesine ait olduğunu belirlerken en fazla pi sayısında, √16, √4/2, sayısında zorlandıkları 
tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sayı kümelerini venn şeması ile gösterirken zorlandıkları tespit 
edilmiştir. Özellikle rasyonel ve irrasyonel sayıların ayrımında hatalar yapmışlardır. Öğretmen 
adaylarının yaptıkları hatalı veya eksik tanımlara örnek olarak rasyonel sayılar için “a/b şeklinde yazılıp 
değer belirten sayılar”; rakam için 0 dan başlayıp 10 ‘a kadar giden tam sayı kümesine denir” örnek olarak 
verilebilir. Genel olarak incelendiğinde öğretmen adaylarının yaptıkları hataların cinsiyetten bağımsız 
olduğu ve ölçme aracındaki bütün sorulara tam doğru veren öğretmen adayının olmadığı tespit 
edilmiştir. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün kademelerde aldıkları matematik derslerinin önemli bir 
bölümünü oluşturan sayı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının yeterli düzeyde bilgilerinin olmaması 
bu çalışmanın önemli bir bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmen adayı, sayı, sayı kümesi 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the pre-service elementary mathematics teachers' perceptions about 
number and number sets.Participants of the study were determined by appropriate sampling method. 
The participants of the research consisted of 1st year prospective mathematics teachers who took the 
basics of mathematics I course in 2018-2019 academic year. 56 pre-service teachers (12 boys, 44 girls) 
participated in the study. Participants were asked to define numbers, natural numbers, integers and 
rational numbers. In the second question, participants were asked to show the number sets with a venn 
diagram. In addition, some specific numbers given to the participants (π , 0.0555555…, 3.14, , √4/2 , 0, -
12, √16) and it was asked to determine which of the given numbers belong to the specific set. According 
to the research findings, it was seen that pre-service teachers were not able to use the common feature 
method while defining the number sets, hovewer they used the list method in a correct way to define 
number sets. Some of the pre-service teachers have made significant errors in defining the number. It 
is determined that the prospective teacher considers the writing of a given number while they decide 
the set of number which it belongs. It is also seen that prospective teacher can correctly sort the 
numbers which are given from different sets. It was determined that teacher candidates had difficulty 
in showing number sets with venn diagram. They have made mistakes in the separation of rational and 
irrational numbers. Examples of wrong or incomplete definitions of prospective teacher definitions for 
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rational number “number which can be written as a/b”, for the number “ a set of integers start from 0 
and end at 10”. When examined in general terms, it was determined that the mistakes made by the 
prospective teachers were independent of gender and there was no prospective teacher who gave 
correct answer toall of the questions.The lack of sufficient knowledge of the prospective teachers 
regarding the concept of number, is an important finding of this study. Detailed findings, results and 
suggestions of the research will be presented in detail during the congress presentation.  

Keywords: Prospective mathematics teacher, number, number set 

 

Giriş 

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme 
öğrenme alanlarından oluşmaktadır (MEB, 2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programı ise sayılar 
ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından 
oluştuğu görülmektedir. Hem ilkokul hemde ortaokul matematik dersi öğretim programı incelendiğinde 
sayılar ve işlemler öğrenme alanının ortak olarak yer aldığı görülmektedir.  Matematik dersi öğretim 
programında öğrenme alanlarına ilişkin belirlenen kazanımlar için ayrılan süreler dikkate alındığında 
ilkokul birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar sayılar öğrenme alanına ayrılan sürelerin %52 ile %62 arasında 
değiştiği görülmektedir. Yani birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar öğrencilerin derslerinin yarıdan fazlası 
sayılar ve işlemler öğrenme alanı ile ilişkili olarak işlenmektedir. Sekizinci sınıfta sayılar ve işlemler 
öğrenme alanı için ayrılan ders süresinin azaldığı ve % 27 olduğu görülmektedir (MEB, 2018). Sonuç 
olarak birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar matematik dersi öğretim programlarının önemli bir bölümünü 
sayılar ve işlemler öğrenme alanı oluşturmaktadır. Bu yönüyle sayı kavramının matematik müfredatının 
önemli bir temel taşı olduğu görülmektedir. Ayrıca sayılar ve işlemler öğrenme alanı diğer öğrenme 
alanları ile doğrudan ilişkilidir. Öğrenciler sayılar ve işlemler öğrenme alanında öğrendikleri bilgileri diğer 
öğrenme alanlarına ilişkin bilgilerini inşa ederken kullanmak durumundadırlar. Sayılar ve işlemler 
öğrenme alanındaki eksiklikler diğer öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların da öğrenilmesini olumsuz 
şekilde etkileyebilir. Bu bağlamda 1. sınıfta okuyan matematik öğretmen adaylarının sayı ve sayı 
kümelerine ilişkin kavrayışlarının almış oldukları eğitim ile belirli bir seviyede olması beklenmektedir. 
Matematik başarısının artmasına katkıda bulunmak adına, matematik dersi müfredatında önemli bir 
yere sahip olan sayı ve sayı kümeleri kavramları ile ilgili öğretmen adaylarının anlayışlarının belirlenmesi, 
bu kavramların öğretimden sorumlu olacak öğretmen adaylarının gerekli bilgiler ile yetiştirilmesi 
açısından oldukça önemlidir.  

Matematik dersinin önemli bir konusu olmasına rağmen sayılarla ilişkili yapılan çalışmalarda farklı 
düzeydeki öğrencilerin hatalar yaptıkları ve bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. 
Sayılarla ilişkili çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların bazı sayı kümelerine odaklandıkları ve bu sayı 
kümelerine ilişkin farklı düzeydeki öğrenciler ile çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin rasyonel 
sayılar konusunda yapılan çalışmalarda öğrencilerin bu kümeye ait temel kavramları analamada 
zorlandıklarını ve rasyonel sayılarla ilgili cebirsel işlemlerde problemler yaşadıkları tespit edilmiştir ( 
Haser ve Ubuz, 2000; Başgün ve Ersoy, 2000; Toluk, 2002; Şiap ve Duru, 2004; İpek, Işık ve Albayrak, 
2005; Gürbüz ve Birgin, 2008; Birgin ve Gürbüz, 2009). Baki ve Aydın-Güç (2014) dokuzuncu sınıf 
öğrencilerinin ondalık sayılarla ilgili kavram yanılgılarına sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Kaya (2015) 
araştırma sonucunda öğrencilerin sayıların ondalık gösterimini okuma ve yazma, sayıları karşılaştırma, 
ondalık gösterim ile kesir ilişkisini kurma ve sayı doğrusunda göstermede kavram yanılgılarının olduğunu 
belirlemiştir. 

İrrasyonel sayılarla ilgili yapılan çalışmalarda ise genel olarak öğrencilerin irrasyonel sayıları 
anlamlandırma ve yaklaşık değerini belirleme ve buna bağlı olarak sayı doğrusu üzerinde gösterme 
durumlarında zorlandıkları ve hatalar yaptıkları belirtilmektedir (Peled ve Hershkovitz, 1999; Zehir, Işık 
ve Zehir, 2008). Adıgüzel (2013), sekizinci sınıf öğrencileri ve öğretmen adayları ile yürüttüğü irrasyonel 
sayılarla ilgili çalışmada katılımcıların bilgi eksikliklerinin olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca sayıların 
rasyonel mi irrasyonel mi olduğunun belirlenmesi durumlarında bir sayının irrasyonel olduğunun 
bilinmesine rağmen bu sayının rasyonel de olabileceğine ilişkin hatalar yaptıklarını ifade etmiştir. Sirotic 
ve Zazkis (2007) ortaokul matematik öğretmen adaylarının sayıların zenginliği ve derinliği, reel sayı 
doğrusuna rasyonel ve irrasyonel sayıların yerleştirilmesi ve bu iki sayı kümesi arasındaki işlemler olmak 
üzere üç boyutta irrasyonel sayılara ilişkin anlamalarını incelediği çalışmada katılımcıların çoğunun 
irrasyonel sayılara ilişkin çok sınırlı bilgiye sahip olduklarını ve irrasyonel sayıları tanımlama, rasyonel ve 
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irrasyonel sayı kümeleri arasındaki işlemler ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olduklarını tespit etmiştir. 
Fischbein, Jehiam ve Cohen’in (1995) öğretmen adaylarının irrasyonel sayıların özellikleri ve tanımını 
bildiklerini belirtmektedir. Soyuk (2018) kareköklü ifadeler konusunda sayı duyularının incelenmesi 
amacıyla yaptığı çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin en fazla “sayıların anlam ve büyüklükleri” 
bileşeninde başarılı olduklarını “bir referans büyüklüğünü uygun şekilde kullanma” bileşeninde ise 
başarısız olduklarını tespit edilmiştir.  

Temel ve Eroğlu (2014) ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sayı kavramlarını anlamlandırmaları 
üzerine yaptıkları çalışmada öğrencilerin tamamının pozitif tam sayıları sayı olarak gördükleri ancak 
bazılarının diğer verilen sayıları sayı olarak görmediklerini tespit etmişlerdir. Özellikle irrasyonel sayıları 
sayı olarak görmeyenlerin oranı diğer sayı kümelerini sayı olarak görmeyenlerin oranından daha 
yüksektir.  Ayrıca öğrenciler tam kare sayıların kareköklerini doğal sayı olarak düşünmekte ve negative 
kökleri dikkate almamaktadırlar. Öğrenciler sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterirken zorlandıkları ve 
aralıkların büyüklüklerini dikkate almadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca pi sayısı için öğrencilerin doğal sayı, 
tam sayı, rasyonel sayı gibi hatalı açıklamalar yaptıkları görülmüştür. Özdeş ve Elitok Kesici (2014) bazı  
dokuzuncu sınıf öğrencilerin doğal sayıları diğer sayılardan ayırt edemediklerini, sayı kümelerini birbirine 
karıştırdıklarını ve altküme-kapsama ilişkisini kurma durumlarında zorluklar yaşadıklarını tespit etmiştir.  

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki her kademede (öğrenci ve öğretmen adayı) sayı ve farklı sayı 
kümelerinin öğrenilmesine yönelik çeşitli sorunlar tespit edilmiştir. Sayı ve sayı kümelerinin özellikleri ve 
birbiriyle ilişkisine yönelik öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin incelenmesi ilgili alan yazına katkılar 
sağlayacaktır. Baykul’a (2005) göre temel matematiksel kavramları tüm yönleriyle öğrenemeyen 
öğrenciler sonraki ilişkili kavramları da tam olarak öğrenmede sorunlar yaşayacaklardır. Bu noktada 
matematik dersinin en temel kavramı olan sayılar konusunun tam anlamıyla öğrenilmesi matematikte 
istenilen başarılara ulaşılması açısından fayda saylayacaktır.  Gelecek nesillerin öğretiminden sorumlu 
olan öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin anlama düzeylerinin belirlenmesi ve eksikliklerinin lisans 
öğretim sürecinde giderilmesi önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğretmen adaylarının sayı ve sayı 
kümeleriyle ilgili kavrayışlarını incelemektir. Bu amaca yönelik olarak problem cümlesi “birinci sınıf 
ortaokul matematik öğretmen adaylarının sayı ve sayı kümeleri ile ilgili kavrayışları ne düzeydedir?” 

Yöntem 

Çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının sayı ve sayılar konusuna ilişkin anlayışlarının 
incelenmesi amaçlandığından betimsel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu yönteme uygun olarak, 
öğretmen adaylarının sayı ve sayı kümeleri ile ilgili anlayışlarının nasıl olduğu ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca bu süreçte var olan durumlara hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.  

Katılımcılar  

Araştırmanın katılımcıları 2018-2019 eğitim öğretim yılında Matematiğin Temelleri I dersini alan 
öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 56 öğretmen adayı (12 erkek, 44 kız) çalışmaya katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından Temel ve Eroğlu’nun (2014) çalışmasında kullandığı 
ölmçe aracından yararlanılarak hazırlanan bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Ölçme aracı için bir ortaokul 
matematik öğretmeninden ve bir alan uzmanından görüş alınmıştır. Böylelikle ölçme aracının kapsam 
geçerliliği sağlanmıştır. Katılımcılardan öncelikle rakam, doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları 
tanımlamaları istenmiştir. İkinci soruda katılımcılardan sayı kümelerini bir venn şeması ile göstermeleri 
istenmiştir. Ayrıca katılımcılardan verilen belirli sayıların (π, 0.0555555…, 3.14,, √4/2, 0, -12, √16 ) hangi 
sayı kümesine ait olduğunun belirlemesi ve verilen bazı sayıları büyüklük sıralaması yapmaları 
istenmiştir. Öğretmen adayları ölçeği bir ders saatinde tamamlamışlardır. Veri analizinde öğretmen 
adaylarının her bir soru için verdikleri cevaplar analiz edilmiş ve doğru cevaplar veren öğretmen 
adaylarının frekanslarından yararlanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yaptıkları çarpıcı hatalar direk 
alıntılarla kanıt olarak gösterilmiştir. 

 

Bulgular 

Tanımlara İlişkin Bulgular 
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Öğretmen adaylarının rakam kavramının tanımlarına ilişkin yapılan analiz sonucunda oluşturulan 
kategorilere göre cevapların dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1.  
Öğretmen Adaylarının Rakam Kavramına İlişkin Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılımı   

Cevaplar Kategori N % 

Boş  2 3.6 

Doğru  15 26.8 

Yanlış 

Küme 2 3.6 

Doğal sayı 3 5.4 

Sayı 19 33.9 

Sayma sayısı 4 7.1 

Sonsuz sayı kümesi 2 3.6 

Tam sayı 9 16.1 

 Toplam 56 100.0 

Tablo 1 incelendiğinde sadece 15 öğretmen adayının “rakam” kavramını doğru olarak tanımladığı 
tespit edilmiştir. 2 öğretmen adayı ise rakam kavramına ilişkin bir tanım oluşturamamışlardır. 39 
öğretmen adayı ise yanlış yada yetersiz tanım yapmıştır. 19 öğretmen adayının rakamı tanımlarken sayı 
ile ilişkili yanlış tanımlar yaptıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaptıkları doğru tanımlara 
örnek olarak “Sayı oluşturabilmek için kullandığımız sembollerdir.  0 dan 9 a kadar olup 10 tane rakam 
vardır” ve “Sayı yazabilmemiz için gerekli sembollerdir” şeklinde verilebilir. Öğretmen adaylarının 
yaptıkları yanlış tanımlara örnek olarak “1,2,…9’a kadar olan sayılar”, “0 dan 9’a kadar olan sayılar”, “1 
den 9’a kadar olan sayma sayıları”, “O dan başlayım 10’a kadar giden tam sayı kümesine”, Tek 
basamaktan oluşan tam sayılardır 10 tane vardır 0,123456789” verilebilir.  

Öğretmen adaylarının doğal sayı kavramına ilişkin tanımlarının kategorilere göre dağılımı Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Öğretmen Adaylarının Doğal Sayı Kavramına İlişkin Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılımı   

  N % 

BOŞ  6 10.7 

DOĞRU  32 57.1 

YANLIŞ 

negatif içine almayan 2 3.6 

pozitif tam sayı 4 7.1 

sayı kümesi 2 3.6 

sayma sayı 2 3.6 

tam sayı 8 14.3 

 Toplam 56 100.0 

Tablo 2 incelendiğinde sadece 32 öğretmen adayının doğal sayıyı doğru şekilde tanımladıkları tespit 
edilmiştir. 6 öğretmen adayı ise doğal sayı kavramına ilişkin bir tanım oluşturamamışlardır. 18 öğretmen 
adayının yanlış tanımlar oluşturdukları görülmektedir. 8 öğretmen adayının doğal sayıyı tanımlarken tam 
sayı ile karıştırdıkları ve tanımlarında tam sayı kavramına yönelik ifadeler kullandıkları tespit edilmiştir. 
4 öğretmen adayının ise tanımlarında sadece pozitif tam sayıya odaklandıkları görülmüştür.    

Öğretmen adaylarının yanlış yada eksik tanımlarına örnekler aşağıda sunulmuştur.  

 0’dan başlayıp sonsuza kadar giden sayılar 

 O dan başlayıp sonsuza (bazende alınmaz ikili bir durum var henüz bilmiyorum) giden sayılar 

Bu tanımlarında öğretmen adaylarının rasyonel ve irrasyonel sayıları dikkate almadıkları ve bu 
nedenle tanımlarında hatalar yaptıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının tam sayı kavramına ilişkin 
tanımlarının kategorilere göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Öğretmen Adaylarının Tam Sayı Kavramına İlişkin Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılımı   
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Cevaplar Kategori N % 

Boş  8 14.3 
Doğru  26 46.4 

Yanlış 

a/b 2 3.6 
Bir küsüratı olmayan 2 3.6 
Kalansız bölüm, tam bölünen, sonucu 
kesirli veya tanımsız olmayan 10 17.9 
Kesirli ve ondalık hariç 2 3.6 
Paydası 1 olan tam sayılar 2 3.6 
Tüm sayılar 4 7.1 

 Toplam 56 100.0 

Tablo 3 incelendiğinde sadece 26 öğretmen adayının tam sayıyı doğru şekilde tanımladıkları tespit 
edilmiştir. 8 öğretmen adayı ise tam sayı kavramına ilişkin bir tanım oluşturamamışlardır. 22 öğretmen 
adayının yanlış tanımlar oluşturdukları görülmektedir. 10 öğretmen adayının tam sayıyı tam bölünme, 
sonucu kesirli olmayan kalansız bölüm ile ilişkilendirdikleri ve yetersiz tanımlar oluşturdukları 
görülmektedir. 4 öğretmen adayının ise tüm sayıları içeren bir tanım oluşturduğu tespit edilmiştir. 2 
öğretmen adayı kesirli ve ondalık olmayan sayıları tam sayı olarak tanımlamışlardır. Öğretmen 
adaylarının yaptıkları hatalı veya eksik tanımlar aşağıda sunulmuştur. 

 - ve + sayılar (negatif ve pozitif sayılar) 

 Hem negatif hemde pozitif olabilir. kesirli değildir.-1-2-3 ve 1 2 3 gibi sayılardır.  

 -sonsuz + sonsuz arasındaki kesirli ve ondalık sayılar haricinde olan sayı kümesine denir 

 1,2, 3  gibi paydası bir olan sayılara denir 

 Bir küsüratı olmayan negatif veya pozitif sayılar 

Tam sayıya ilişkin tanımlar incelendiğinde öğretmen adaylarının yarıdan fazlasının doğru bir tanım 
oluşturmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının rasyonel sayı kavramına ilişkin tanımlarının 
kategorilere göre dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  
Öğretmen Adaylarının Rasyonel Sayı Kavramına İlişkin Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılımı   

Cevaplar Kategori N % 

Boş  2 3.6 
Doğru  22 39.3 

Yanlış 

Kök dışına tam çıkan 2 3.6 
 a/b’de (b’nin sıfıra eşit olmaması şartını 
belirtmeyen) 14 25.0 
İrrasyonel olmayan 4 7.1 
Bütün sayıları kapsayan küme 2 3.6 
Kesirli sayılar, pay paydası olan 4 7.1 
Tam ve doğal sayılar kesirli olanları 2 3.6 
Paydası 1 den farklı tam sayılar 2 3.6 
Tam sayıların kesirle gösteriş biçimi 2 3.6 

 Toplam 56 100.0 

Tablo 4 incelendiğinde sadece 22 öğretmen adayının rasyonel sayıyı doğru şekilde tanımladıkları 
tespit edilmiştir. 2 öğretmen adayı ise rasyonel sayı kavramına ilişkin bir tanım oluşturamamışlardır. 
Toplam 32 öğretmen adayının yanlış tanımlar oluşturdukları görülmektedir. A/b şeklinde tanım yapan 
14 öğretmen adayının b sayısının 0’a eşit olmaması gerektiğini belirtmedikleri tespit edilmiştir. 4 
öğretmen adayının sadece irrasyonel olmayan şeklinde tanımlama yaptıkları görülmüştür. Yine 4 
öğretmen adayı ise rasyonel sayıları kesirli sayılar olarak ele almış ve pay ve paydası olan sayılar şeklinde 
bir tanım oluşturmuştur.  Öğretmen adaylarının yaptıkları hatalı veya eksik tanımlar aşağıda 
sunulmuştur. 

 (-sonsuz,+sonsuz) 
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 İrrasyonel olmayan sayılardır. tam sayıların tamamı rasyonel sayılardır. Kesirli sayılar 
olabilir(1/7, 1, 2, 3, -1) 

 ½, 2/3 gibi paydası birden farklı olabileceği gibi aynı zamanda tam sayıları kapsar. 

 A/b şeklinde tanımlayabildiğimiz sayılara rasyonel sayı denir. 

 Negatif ve pozitif olmak üzere ayrılan sayılardır. -1,  +2 

 Pay payda biçiminde yazılabilen 

Sayı Kümelerine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarından verilen bazı sayıların hangi sayı kümelerine dahil olduğunu belirlemeleri 
istenmiştir. Öğretmen adaylarının verilen sayıların hangi sayı kümelerine ait olduğuna ilişkin yaptıkları 
değerlendirmeler frekanslar halinde Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 5.  
Verilen Sayıların Ait Oldukları Sayı Kümelerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Cevaplarının 
Değerlendirilmesi 

Sayı 
Kümeleri 

-12 8 0 12/4 0/4 1/7 -56/11 

N % N % N % N % N % N % N % 

Doğal sayı   56 100.0 54 96.4 44 78.6 36 64.3     

Tam sayı 52 92.9 56 100.0 38 67.9 52 92.9 38 67.9     
Rasyonel 
Sayı 40 71.4 46 82.1 34 60.7 50 89.3 34 60.7 52 92.9 46 82.1 
İrrasyonel 
Sayı    2 3.6 4 7.1 2 3.6 2 3.6 4 7.1 4 7.1 

Sayı değil               
Doğru 
Cevap 40 71.4 44 78.6 24 42.9 44 78.6 24 42.9 50 89.3 46 82.1 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının tamamı 8 sayısının doğal sayı olarak görmektedirler. 
0 sayısını doğal sayı olarak gören öğretmen adayları ise katılımcıların %96.4’ünü oluşturmaktadır. 12/4 
için katılımcıların %78.6’sı , 0/4 için katılımcıların %64.3’ü sayıların doğal sayı olduğunu düşünmektedir. 
Benzer şekilde öğretmen adaylarının tamamı 8 sayısını tam sayı olarak görürken 0 ve 0/4 sayılarını 
öğretmen adaylarının % 67.9’u tam sayı olarak görmektedir. -12 sayısını ise 52 öğretmen adayının tam 
sayı olarak değerlendirdiği, 4 öğretmen adayının ise bu yönde bir değerlendirme yapmadığı 
görülmektedir. Rasyonel sayı ile ilişkili değerlendirmeler incelendiğinde öğretmen adayları en fazla 
oranda 1/7 sayısının rasyonel sayı olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin rasyonel sayıya ilişkin 
değerlendirmelerinde kesir çizgisinin etkili olduğu görülmektedir. Ancak 0/4 için öğretmen adaylarının 
%60.7’si rasyonel sayı olarak ifade etmişlerdir.  0 ,1/7 ve -56/11  sayılarının irrasyonel sayı olduğunu 
düşünen öğretmen adayları katılımcıların %7.1’ini oluşturmaktadır.  

Öğretmen adaylarının verilen sayıların hangi sayı kümesine ait olduğunu tam olarak ifade edenlerin 
oranları tablo 5’in en alt satırında doğru cevap olarak belirtilen satırda yer verilmiştir. Ait olduğu sayı 
kümesinin en fazla doğru cevaplandığı (%89,3)  sayının 1/7 olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle 
öğretmen adayları en fazla 1/7 sayının hangi sayı kümelerinin elemanı olabileceğine doğru bir şekilde 
karar verebilmişlerdir. En düşük doğru cevap yüzdesinin ise 0 ve 0/4 sayıları için geçerli olduğu 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının sadece %42.9’u bu iki sayısı için doğru değerlendirmeler 
yapmışlardır.  

Tablo 6.  
Verilen Sayıların Ait Oldukları Sayı Kümelerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Cevaplarının 
Değerlendirilmesi 

Sayı Kümeleri 0,0555.. 3,67 3,14 -0,24 

N % N % N % N % 

Doğal sayı 2 3.6 2 3.6   2 3.6 

Tam sayı     2 3.6   

Rasyonel Sayı 44 78.6 48 85.7 46 82.1 50 89.3 
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İrrasyonel Sayı  10 17.9 6 10.7 6 10.7 4 7.1 

Sayı değil         

Doğru Cevap 40 71.4 48 85.7 46 82.1 50 89.3 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının ondalık gösterimle verilen sayıları genel olarak doğal 
sayı ve tam sayı olarak görmedikleri görülmektedir. Sadece 2 öğretmen adayının bu sayıları doğal sayı 
olarak ifade ettiği görülmektedir. Rasyonel sayı kümesine ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde 
öğretmen adaylarının çoğunluğunun (%78.6 ve %89.3 arasında) ondalık gösterimle verilen bu sayıların 
rasyonel sayı olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmen adayları en fazla oranda -0.24 sayısının 
rasyonel sayı olduğunu düşünmektedirler. Diğer taraftan 10 öğretmen adayı.0555….sayısının , 6 
öğretmen adayı 3.67 sayısının yine 6 öğretmen adayı 3.14 sayısının ve 4 öğretmen adayı -0.24 sayısının 
irrasyonel olduğunu ifade etmiştir.  

Verilen sayılara ilişkin tam olarak doğru işaretlemeyi yapan öğretmen adaylarının yüzdeleri 
incelendiğinde ise öğretmen adaylarının en fazla başarıyı -0,24 sayısında gösterdikleri görülmektedir. 
Devirli ondalık sayı olan .05555…. Sayısında öğretmen adaylarının bazılarının devir eden sayıdan dolayı 
yanlış bir düşünce ile bu sayının irrasyonel olduğuna ilişkin değerlendirme yapmış olabilir.  

Tablo 7.  
Verilen Sayıların Ait Oldukları Sayı Kümelerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Cevaplarının 
Değerlendirilmesi 

Sayı Kümeleri √16 √4/2 √7 π 

N % N % N % N % 

Doğal sayı 6 10.7 2 3.6     

Tam sayı 48 85.7 46 82.1     

Rasyonel Sayı 50 89.3 52 92.9   10 17.9 

İrrasyonel Sayı  44 78.6 40 71.4 56 100.0 42 75.0 

Sayı değil       4 7.2 

Doğru Cevap 34 60.7 36 64.3 56 100.0 38 67.9 

 Tablo 7’de verilen sayılar incelendiğinde bu sayıların ilk üçünün kareköklü sayı olduğu diğer sayının 
ise matematik için önemli bir sayı olan pi sayısı olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu sayılara 
ilişkin değerlendirmeleri incelendiğinde 6 öğretmen adayının √16’yı ve 2 öğretmen adayının √4/2 sayısını 
doğal sayı olarak gördükleri tespit edilmiştir. 48 öğretmen adayı  √16’yı ve 46 öğretmen adayının √4/2 
sayısını tam sayı olarak gördükleri tespit edilmiştir. 50 öğretmen adayının √16’yı ve 52 öğretmen 
adayının √4/2 sayısını rasyonel sayı olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bu değerlendirmelerinde 
öğretmen adaylarının tam kare olan sayılar için pozitif köklere odaklandıkları söylenebilir.  Çalışmaya 
katılan 56 öğretmen adayının tamamı  √7 sayısının irrasyonel sayı olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. 
Pi sayısı için 10 öğretmen adayı rasyonel sayı, 42 öğretmen adayı irrasyonel sayı 4 öğretmen adayı ise 
sayı olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Verilen sayılara ilişkin doğru işaretleme yapan öğretmen adayı sayıları incelendiğinde en yüksek 
doğru cevaplanma oranının √7 için elde edildiği ve bütün öğretmen adaylarının bu sayının irrasyonel sayı 
olduğunu doğru bir şekilde ifade ettikleri tespit edilmiştir. En düşük başarı ise √16 sayısı için elde 
edilmiştir.  

Sayı Doğrusunda Gösterime İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarından “3”,  “-3”, "√3”, “  
1

3
 ", “ 0,3”, “

16

8
”  sayılarını sayı doğrusunda sıralamaları 

istenmiştir.  Bu soruya ilişkin bulgular Tablo 8’de sunulmaktadır.  

Tablo 8.  
Verilen Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimine İlişkin Öğretmen Adaylarının Cevaplarının 
Değerlendirilmesi 

 N % 

Yanlış Cevap (Aralıklar hatalı) 30 53.6 
Doğru Cevap 26 46.4 

 Tablo 8’e göre öğretmen adaylarının %46,4’ünün verilen sayıları sayı doğrusu üzerinde doğru bir 
şekilde yerleştirebildiği görülmektedir. Ancak öğretmen adaylarının %53.6’sı ise sayıları sayı doğrusu 
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üzerinde yerleştirirken aralıkları dikkate almamıştır. Bu öğretmen adayları sayıların büyüklük 
sıralamasını doğru bir şekilde gerçekleştirdiği ancak sayılar arasındaki olması gereken aralıkların 
büyüklüklerini dikkate almadıkları tespit edilmiştir.  

Sayı Kümelerinin Venn Şeması ile Gösterimine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarına sayı kümelerini (doğal sayılar, irrasyone sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, 
sayma sayıları, tam sayılar) venn şeması ile göstermeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının 
oluşturdukları venn şemalarının analizine ilişkin bulgular tablo 9’da sunulmuştur.  

Tablo 9.  
Sayı Kümelerinin Venn Şemasında Gösterimine İlişkin Bulgular 

  N % 

Doğru  9 16.1 

Yanlış 

Q’ ve Q den başka sayılar  25 44.6 
Q’ kümesi diğer sayı kümelerinin alt kümesi  4 7.1 
Q’ ⊃ Q 5 8.9 
Q ⊃ Q’ 6 10.7 
En az 3 kümenin yeri yanlış 7 12.5 

Toplam  56,0 100.0 

Tablo 9 incelendiğinde öğretmen adaylarının %16.1’inin doğru venn şemasını oluşturduğu 
görülmektedir. 25 öğretmen adayı ise oluşturdukları ven şemasını alt küme ve kapsama özelliklerini 
dikkate alarak doğru bir şekilde oluşturabilmiş ancak reel sayılar kümesini oluştururken rasyonel ve 
irrasyonel sayılardan farklı sayılar olabilecek şekilde çizimler yapmışlardır. 4 öğretmen adayı irrasyonel 
sayılar kümesini diğer bütün sayı kümelerinin alt kümesi şeklinde çizim yapmıştır. Ayrıca bazı öğretmen 
adayları da irrasyonel sayı kümesininin rasyonel sayı kümesini kapsadığını (5 öğretmen adayı) veya tersi 
olarak rasyonel sayı kümesinin irrasyonel sayı kümesini kapsadığını (6 öğretmen adayı)  ifade etmişlerdir. 
7 öğretmen adayının ise 3 farklı kümeyi yanlış şekilde konumlandırdığı tespit edilmiştir.    

Öğretmen adayları tarafından oluşturulan farklı venn şemalarına ilişkin görseller aşağıda 
sunulmuştur.  

 

Şekil 1. Rasyonel sayılar ve doğal sayıların yanlış gösterimine ilişkin görsel 

 

Şekil 2. Öğretmen adayının kümelerin alt küme ile gösterimine ilişkin görsel 
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Şekil 3. İrrasyonel sayıların rasyonel sayıları kapsadığına ilişkin görsel 

 

Şekil 4. Öğretmen adayı tarafından yapılan en az üç sayı kümesinin hatalı 

gösterimine ilişkin görsel  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

İlkokul ve ortaokul düzeyinde Matematik dersi öğretim programı incelendiğinde öğrenme alanları 
içerisinde kazanım sayısı ve kazanımlar için ayrılan süreler dikkate alındığında sayılar ve işlemler 
öğrenme alanına büyük oranda önem verildiği görülmektedir. Bu noktada geleceğin öğretmenleri olan 
öğretmen adaylarının bu konuya ilişkin anlam düzeylerinin eksiksiz olarak öğretmenlik mesleğine 
başlamaları sayılar konusuna ilişkin istenilen başarılara ulaşılması için fayda sağlayacaktır. Ayrıca 
matematik konularının birbiri ile ilişkisi düşünüldüğünde diğer öğrenme alanlarının sayılar öğrenme alanı 
temelinde inşa edildiği söylenebilir. Bu nedenle sayılar öğrenme alanında yer alan kavramlara ilişkin 
çalışmalar hem ilgili alan yazına katkı sağlayacak hem de matematikte istenilen başarılara ulaşılmasında 
fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada birinci sınıftaki ortaokul matematik öğretmen adaylarının sayı ve sayı 
kümelerine ilişkin anlayışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu noktada bu çalışmanın ilgili alan yazına 
ve eğitim fakültesindeki ders içeriklerine önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları sayı kümelerine ilişkin tanımlarında önemli hatalar 
yapmaktadırlar. Örneğin öğretmen adaylarının rakam kavramına ilişkin tanımlama konusunda oldukça 
zorlandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının rakam kavramına ilişkin tanımlarının oldukça 
yetersiz olduğu ve sayıları göstermek için kullanılan sembollerden oluşan rakamları öğretmen 
adaylarının sayılar şeklinde tanımladıkları tespit edilmiştir. Bu noktada öğretmen adaylarının sadece 
dörtte birinin doğru tanımı yapabilmiş olması öğretmen adaylarının bu konuda önemli düzeyde bilgi 
eksiklerinin olduğunun bir göstergesidir.  Öğretmen adaylarının rakam kavramını tanımlarken yaptıkları 
yanlış tanımlar incelendiğinde genel olarak sayı ve tam sayıya odaklandıkları ve bu sayıları küme ile 
gösterdikleri sonucuna varılmıştır. Doğal sayılar ilkokul birinci sınıftan itibaren görülen bir konudur. 
Ayrıca doğal sayılarla ilişkili diğer alt öğrenme alanları farklı sınıf seviyelerinde yer almaktadır. Ancak 
araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının yarıdan biraz fazlasının doğal sayılar kümesine ilişkin 
doğru tanımlar oluşturabildikleri görülmektedir. Tam sayılar alt öğrenme alanı matematik dersi öğretim 
programında 6 sınıfta yer almaya başlamaktadır. Öğrencilerden bu seviyede tam sayıları 
anlamlandırmaları ve sıralamaları beklenmektedir (MEB, 2018). Ancak araştırma sonuçlarına gore 
öğretmen adaylarının yarısından fazlasının (%53.6) doğru tanım oluşturamadığı tespit edilmiştir. 
Öğretmen adayları tam sayıları kalansız bölüm, tam bölüm, rasyonel olmayan şeklinde sınırlı, eksik ve 
hatalı tanımlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Benzer şekilde rasyonel sayılara ilişkin tanımlarında da 
öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün (%60.7) hatalı tanımlar oluşturdukları tespit edilmiştir. 
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Öğretmen adaylarının hatalı tanım yapmalarının en önemli nedenlerinin bir tanesi a/b şeklinde 
tanımladıkları rasyonel sayılar için a ve b sayılarının sınırlılıklarını uygun şekilde belirleyememeleri 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen bu bulgu Adıgüzel’in (2013) öğretmenlerin rasyonel 
sayılarla ilişkili elde ettiği bulguları destekler niteliktedir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının rakam, 
doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı kavramlarına ilişkin tanımlarında istenilen düzeyde başarı 
gösteremedikleri tespit edilmiştir. Bir kavramın öğrenilmiş olması için bireyin kavramı kendi ifadeleri ile 
tanımlayabilmesi (Gagne, 1977) gerekliliği dikkate alındığında öğretmen adaylarının önemli bir 
bölümünün bu kavramları öğrenemedikleri söylenebilir.  

Verilen farklı sayıların hangi sayı kümesine ait olduğunun belirlenmesine ilişkin bulgular 
incelendiğinde öğretmen adaylarının özellikle 0 ve 0/4 sayısında zorlandıkları ve en düşük başarıyı bu iki 
sayıda elde ettikleri tespit edilmiştir. Sonraki en düşük başarı ise tam kare olan kareköklü sayılarda elde 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının √4/2 ve √16 sayılarında da zorlandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının bu sayıların hangi sayı kümelerine ait olduklarını belirlerken negatif kökleri ele almamaları 
nedeni ile hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. En yüksek başarıyı ise kareköklü √7 , kesirli sayılar 1/7 ve -
56/11 ile ondalık gösterimde verilen -0.24  ve 3.67 sayılarında elde edildiği belirlenmiştir. Öğretmen 
adaylarının pi sayına ilişkin değerlendirmelerinde 10 öğretmenin pi sayısının rasyonel olduğunu 
düşünmesi ve 4 öğretmen adayının ise sayı olmadığını belirtmesi oldukça önemlidir. Pi sayısının rasyonel 
sayı olduğunu düşünen öğretmen adayları pi sayısı için ortaokulda kullanılan 22/7 gösterimini düşünerek 
hata yapmış olabilirler. Sayı olmadığını düşünen öğretmen adayları ise pi sayısının sembolle gösterimi 
nedeniyle hata yapmış olabilirler. Temel ve Eroğlu (2014) çalışmasında da öğrencilerin bir bölümü 
irrasyonel sayıların sayı olmadığı yönünde bulguya ulaşmıştır. Sonuç olarak öğrencilerde var olan hatalı 
düşüncenin öğretmen adaylarında da benzer şekilde var olduğu görülmektedir.  

Farklı sayıların sayı doğrusunda gösterimine ilişkin sonuçlar öğretmen adaylarının sayıları büyüklük 
sırasına koyabildiklerini ancak sayı doğrusundaki aralıkları dikkate almadıklarını göstermektedir. Bu 
noktada öğretmen adayları bazı kareköklü sayıların yaklaşık değerlerini belirleyememelerinden 
kaynaklanıyor olabilir.  

Sayı kümelerinin venn şeması ile gösterimine ilişkin sonuçlar incelendiğinde öğretmen adaylarının 
oldukça zorlandıkları ve önemli hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. Sadece 9 öğretmen adayı yani 
katılımcıların yalnızca %16.1'i doğru şemayı oluşturabilmiştir. Özellikle rasyonel ve irrasyonel sayı 
kümelerini doğru şekilde kümeye konumlandıramadıkları tespit edilmiştir. Sirotic ve Zazkis (2007) 
çalışmalarında öğretmen adaylarının benzer şekilde zorlandıklarını tespit etmiştir.  

Belirli bir başarı düzeyine sahip olarak ortaokul matematik öğretmenliği bölümünü kazanan 
katılımcılardan elde edilen düşük başarı düzeyleri üniversiteye geçiş sınavına giren diğer öğrencilerin bu 
kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri hakkında oldukça karamsar bir görünüm oluşturmaktadır. Ayrıca 
öğretmen adaylarının bu kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır.  
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Solution Strategies of Middle School Students in 

Proportional Reasoning Problems 

Gamze Özen Yılmaz207, Didem Akyüz208 

 

Abstract  

The aim of this study was to determine the students' skills in proportional reasoning which was 
both difficult and important reasoning for students. For this purpose, the most frequently used solution 
strategies in proportional reasoning problems were examined. The study was carried out with 79 
students (18 fifth grade, 19 sixth grade, 16 seventh grade and 26 eighth grade) studying in a public school 
in Mamak district of Ankara. The data of the study consisted of a total of 10 proportional reasoning 
problems including 7 open-ended and 3 multiple-choice types. The solution strategies of the students 
were categorized according to the strategies of unit rate, factor of change, equivalent fractions, 
equivalence class, build up and cross-product in the literature. The results of the study showed that the 
fifth, sixth and seventh grade students mostly used unit rate and factor of change strategies, and the 
eighth-grade students used the strategy of cross-product. 

Keywords: proportional reasoning, middle school, strategies 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin hem zor hem de önemli bir akıl yürütme çeşidi olan orantısal akıl 
yürütmedeki becerilerini tespit etmektir. Bu amaçla orantısal akıl yürütme problemlerinde en sık 
kullandıkları çözüm stratejileri incelenmiştir. Araştırma Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir devlet 
okulunda eğitim öğretim gören 18 beşinci sınıf, 19 altıncı sınıf, 16 yedinci sınıf ve 26 sekizinci sınıf olmak 
üzere 79 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri 7 açık uçlu ve 3 çoktan seçmeli soru tipinde 
toplam 10 orantısal akıl yürütme probleminden oluşmaktadır. Öğrencilerin çözüm stratejileri 
literatürdeki birim oran, değişim faktörü, denk kesir, denklik sınıfı, arttırma ve içler dışlar çarpımı 
stratejilerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırma sonuçları beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin en 
sık birim oran ve değişim çarpanı stratejilerini, sekizinci sınıf öğrencilerin ise içler dışlar çarpımı 
stratejisini kullandığını göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: orantısal akıl yürütme, ortaokul, stratejiler 
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Introduction 

Reasoning is one of the quite significant skills for mathematics learning, it is, indeed, essential to 
the knowing and doing of mathematics (NCTM, 2000). It can be defined as the process of obtaining new 
information by using the specific tools of mathematics (symbols, definitions, relations, etc.) and thinking 
techniques (induction, deduction, comparison, generalization, etc.) (MONE, 2013). At the same time, in 
mathematics, facts can only be reached by reasoning, and in mathematics there is reasoning on the 
basis of all rules and processes (Umay & Kaf, 2005). An individual who can reason mathematically can 
see the relationships between mathematical concepts, can distinguish geometric shapes, use 
proportional reasoning, use the spatial ability for three-dimensional shapes, show and represent 
different representations of data, and interpret the data. Problems can be solved more successfully with 
the help of reasoning. The higher the people reasoning ability, the more successful they may actually 
be. The people who have reasoning ability can evaluate events in different ways and express them in 
different ways, and then they can transfer these skills to new situations. Therefore, reasoning skills in 
mathematics teaching are at the top of the skills that should be gained by the students (Bal-İncebacak 
& Ersoy, 2016). 

Reasoning is proportional when it is based upon multiplicative relationship, regardless of the method 
of representing a situation or solving a problem. Proportional reasoning consists of the ability of solving 
proportional reasoning problems, distinguishing proportional situation from nonproportional situations, 
and understanding the mathematical relationships of the multiplicative problem situations. (Cramer, 
Post, & Currier, 1993). Therefore, it is a quite difficult and complicated skill (Christou & Papageorgiou, 
2002). Lesh, Post and Behr (1988) who consider proportional reasoning as a critical concept state “it is 
the capstone of children’s elementary school arithmetic; on the other hand, it is the cornerstone of all 
that is to follow” (p. 93). In learning psychology, proportional reasoning is considered as an important 
step in the conceptual transition from the level of concrete transactions to the formal level of 
formalization (Skemp, 1987). Proportional reasoning serves as an important bridge between the 
arithmetic field of mathematics, which is concrete and numerical, and abstractions in algebra and 
advanced mathematics (Fuson & Abrahamson, 2005). Additionally, it is fundamental to algebraic 
thinking, and therefore, it is important and necessary to fully understand the nature and characteristics 
of proportional reasoning (Küpçü & Özdemir, 2012). 

Ratio and proportion are the components of proportional reasoning, and hence, their definition is 
quite important to be able to understand proportional reasoning. While ratio is comparison of the 
quantities which have the same or different unities with each other; proportion is the multiplicative 
relationship between the measured quantities of two physically measurable attributes (Babai, Cohen & 
Stavy, 2018; MoNE, 2018; Cai &Sun, 2002; Vernaud, 1983). Additionally, proportion is defined as the 
equality of two ratios (MoNE ,2018; Lobato & Ellis, 2010). Lamon (1995) describes students' 
understanding of a proportional relationship as the realization of both a scalar relationship within 
quantity types and a functional relationship between quantity types. The big idea underlying 
proportions is that “when two quantities are related proportionally, the ratio of one quantity to the 
other is invariant as the numerical values of both quantities change by the same factor” (Lobato & Ellis, 
2010, p. 11). According to Levin (1999), proportion is an argument of equal ratios or fractions and written 
as a/b=b/c.  

Lesh, Post and Behr (1988) point out that proportional reasoning is the capstone of the elementary 
curriculum and the cornerstone of algebra. Similarly, according to Walle (2009), proportional reasoning 
is the important component of the concepts of fractions, algebra, similarity, data graphs and probability 
in mathematics. It can be symbolized by a fraction and then fractions’ laws can be applied to ratios (Livy 
& Vale, 2011). Babai, Cohen and Stavy (2018) state that proportional reasoning is the skill of comparison 
of the amounts multiplicatively by using ratios and quantitative conceptions like fractions. Moreover, in 
addition to these mathematical concepts, proportional reasoning is crucial for other courses. In their 
study, Wollman and Lawson (1978) state that the concept of ratio and proportion is a necessary and 
fundamental mathematical tool to understand the concepts of velocity, momentum, pressure, density 
etc. in physics, chemistry, and genetics in biology.  As Heinz and Sterba -Boatwright (2008) state: 

“Proportional reasoning is at the core of so many important concepts in mathematics and science, 
including similarity, relative growth and size, dilations, scaling, pi, constant rate of change, slope, 
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rates, percent, trig ratios, probability, relative frequency, density, and direct and inverse 
variations.” (p. 528). 

Although most people define proportional reasoning with the usage of cross-multiplication 
strategy, researches show that the correct proportional reasoning does not involve merely 
understanding fractions and rational numbers, but also the competence in other areas such as ratio 
sense, relative thinking, partitioning, unitizing and changing quantities (Lamon, 1995). Most of students 
have troubles with proportions because traditional instruction does not develop a comprehension of 
multiplicative relationships (Vanhille & Baroody, 2002). As an alternative, teachers have students 
memorize cross multiplication algorithm in order to solve proportional reasoning problems. Most 
students try to solve the problems which consist of multiplicative reasoning by the reasoning additively 
because they never learn or forget this nonmeaningful algorithm. Vanhille and Baroody (2002) also 
emphasize that even though students apply this algorithm successfully, multiplicative reasoning of 
students does not improve. Students should be able to achieve proportional reasoning skills intensively 
by providing them to deal with many problems on their own before any algorithm or solution is given. 
They need to make sense of the problems with their informal problem-solving strategies (Ben-Chaim et 
al., 1998). 

In spite of its significance, elementary school students and even adults have difficulties in reasoning 
proportionally (Bock, Dooren, Janssens & Verschaffel, 2002; Smith, Solomon & Carey, 2005). Therefore, 
it is significant to improve and evaluate ways to reinforce this sort of reasoning (Boyer & Levine, 2015). 
According to the National Council of Teachers of Mathematics (2000) proportional reasoning is the 
ability to reason proportionally improvements in students throughout grades between 5 and 8. It 
expresses that students require seeing many kinds of the problem situations that can be modeled and 
then resolved through proportional reasoning. Based on the solutions of these problem situations, the 
proportional reasoning ability of the students can be determined. For this reason, comparing and 
analyzing students’ solutions in proportional reasoning problems is primarily important in order to 
understand the students’ proportional reasoning skills. The solution strategies used by the students to 
solve these problems give an idea about students’ proportional reasoning levels. Because the 
proportional reasoning is the capstone of students’ elementary school arithmetic, investigating their 
solution strategies is important (Lesh et al., 1988). Therefore, the aim of this study is to examine solving 
strategies of these students on the proportional reasoning problems and to reveal how these strategies 
diversify from 5 to 8 grades. 

 The Strategies Used in Proportional Reasoning Problems          

In the literature, different solution strategies are identified in order to specify the proportional 
reasoning skills of the students. Cramer and Post (1993) detect that the students use four different 
strategies to solve proportional reasoning problems. These are unit rate strategy, factor of change 
strategy, equivalent fractions strategy and cross-product algorithm. In addition, Cramer and Post (1993); 
Bart, Post, Behr, and Lesh (1994) propose a micro-theory to analyze the problems included reasoning 
proportionally and to reveal by specifying the students’ cognitive process and their errors. In the studies 
conducted as part of Rational Number Project, Bart et al. reveal equivalence class strategy. Ben-Chaim, 
Fey, Fitzgerald, M., Benedetto and Miller (1998) and Parker (1999) add build-up strategy to other 
strategies as a result of their research.  

 
         In the following each strategy will be described by using it to solve the problem below:  
“In a bookstore, if 4 books of the same kind cost 40 dollars then find the total price of 12 books.” 

Unit rate strategy includes computing one unit of a quantity and then multiplying the result with another 
quantity to generate the wanted answer. In this problem, each book costs 40:4=10 dollars and 8 books 
cost 12x10=120 dollars.  

Factor of change strategy includes comparing the quantities, deciding the factor of change between two 
quantities and multiplying the factor with the value of given quantity. In this problem, 12 books are 3 
times as many as 4 books. Therefore, the answer is 3x40 dollars = 120 dollars.  

Equivalent fractions strategy perceives the ratios in the problem as equivalent fractions. The students 
try to find an equivalence fraction to the given ratio. In this problem, 
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4

40
 = 

12

?
     

4𝑥3

40𝑥3
 = 

12

120
.  Therefore, 12 books cost 120 dollars. 

Cross-product algorithm consists of establishing a proportion, making a cross product and solving the 
resulting equation by division.  

4 books          40 dollars  
 

12 books        A dollars                        4xA=12x40      A= 
12𝑥40

4
 =120  

Equivalence class strategy includes generating equivalence fractions until finding wanted fraction.   
4

40
 ≡ 

8

80
 ≡ 

12

120
 

Build-up strategy consists of establishing a relationship within a ratio and then extending it to the second 
ratio by addition it is also mentioned as the addition and scaling (Hart, 1988) strategy because of 
involving both a multiplicative and additive strategy. 

4 books      40 dollars 
8 books      80 dollars 
12 books    120 dollars 

In this study, the strategies used by the students were categorized according to the strategies 
mentioned above. Only the strategies that reach correct answer were taken into account during the 
analysis.  

Methodology 

The target population of this study was middle school students in all different levels in a public 
school in Ankara. Since access to the entire target population is not possible, the accessible population 
is composed of fifth, sixth, seventh and eighth grade students at a public school in Mamak District of 
Ankara. 18 students from fifth grade, 19 students from sixth grade, 16 students from seventh grade and 
26 students from eight grade attended the study. 

In the study, a test consisting of ten proportional reasoning problems which were adapted from 
literature were conducted to the students in order to determine their solution strategies on proportional 
reasoning. The test had seven open-ended questions and three multiple-choices questions. The test 
duration of 40 minutes was adequate for all students at all grades. In addition, qualitative methodology 
was used in order to examine the strategies used by the students in the test. Students’ solutions were 
examined with content analysis, which is one of the qualitative research techniques. Content analysis is 
a technique that allows researchers to investigate participants' behaviors indirectly by analyzing their 
communication (Frankel, Wallen & Hyun, 2006). Based on this, the solution strategies used by the 
students in each problem were analyzed. These strategies were classified by the strategies mentioned 
in the related literature. The strategies were coded from 1 to 6 as unit rate, factor of changes, equivalent 
fractions, equivalent class, build up and cross product respectively. The suitable code corresponding to 
each student's solution to each problem was given. In this way, frequency and percentage of usage of 
strategies were calculated according to the problems and grade levels. The mostly used strategies in 
each grade level was determined. Moreover, in order to illustrate the different strategies that students 
used, pictures were added from the students' papers. 

 

 

Findings 

To specify mostly used strategies, solutions of the students on the tests were examined in detail. 
Only the right solutions of the students were taken into consideration when determining the strategies 
used in problem solving. The frequencies and percentages of the usage of strategies were calculated 
and showed in the table below.  
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Table 1. 

 The Frequencies and Percentages of the Usage of Strategies. 

 
 

Strategies 

 
Grade 5 

 
Grade 6 

 
Grade 7 

 
Grade 8 

frequency percentage frequency percentage frequency percentage frequency percentage 

Unit rate  7 46,6 % 10 29,4 % 8 25    % 16 20,5  % 

Factor of 
change 

6 40    % 11 32,3 % 14 43,8 % 18 23,1  % 

Equivalent 
fractions 

1 6,7   % 7 20,6 % 8 25    % 5 6,4    % 

Equivalent 
class 

0 0      % 2 5,9   % 1 3,1   % 0 0       % 

Build-up  1 6,7   % 4 11,8 % 1 3,1   % 9 11,5  % 

Cross-
product 

0 0      % 0 0      % 0 0      % 30 38,5  % 

Total  15 100  % 34 100  % 32 100  % 78 100  % 

 

According to the results in Table 1, at fifth grade, 6 (40%) of the solution strategies was factor of 
change, 7 solutions (46.6%) had unit rate and 1 solution (6.7%) had build-up and equivalent fractions. 
At sixth grade, 11 (32.3%) had factor of change, 10 solutions (29.4%) had unit rate, 2 (5.9%) had 
equivalent class and 4 (11.8%) had build-up strategy. At seventh grade, 14 (43.8%) of the solutions 
strategies was factor of change, 8 (29.4%) had unit rate and each of the equivalent class and build-up 
had percentage of 3.1. At the eighth grade, 30 solutions consisted of cross-product strategy with the 
percentage of 38.5. In addition, 18 (23.1%) of the solutions strategies was factor of change, 16 (20.5%) 
had unit rate, 5 (6.41%) had equivalent fractions and 9 (11.5%) had build-up strategy.  

According to the results, fifth graders mostly used unit rate and factor of change strategies. Only 
one student used build-up strategies. At sixth grade similarly, many students preferred to use factor of 
change and unit rate strategies. Different than fifth graders they also used equivalent class strategies 
beside build-up strategies. Seventh grade students’ strategies were also similar to sixth graders. 
However, in addition to factor of change and unit rate strategies, many students also used equivalent 
class strategies. Only few students used build-up strategies. In eight grades, students mostly used cross-
product strategy. There were also students who used factor of change and unit rate strategies. Only few 
students used build-up strategies.  

Here are some examples from students’ papers in order to illustrate the different strategies that 
students from different grade levels used in the problems. 

 

Figure 1 Unit rate strategy for the first problem. 

The example in Figure 1 belongs to the unit rate strategy used in the 1st problem. This student 
(Grade 5) calculated the price of one apple and then found the price of 7 apples by multiplying 30 Kr 
by 7. 
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Figure 2 Build-up strategy for the first problem. 

The example in Figure 2 belongs to the build-up strategy used in the 1st problem. Because the build-
up strategy included both of multiplicative and additive thinking, it was seen that this student (Grade 6) 
calculated the total price of 7 apples both by finding the price of an apple and by adding. 

 

Figure 3 Factor of change strategy for the second problem. 

The example in Figure 3 is the factor of change strategy, which was the strategy used mostly by the 
5th grade students in the 2nd problem. This student (Grade 7) firstly found the factor of change within 
6 books and 24 books. Because while the number of books increased by 4 times, the total price of books 
also must be 4 times, they multiplied 4 TL by 4. 

 

Figure 4 Cross product strategy for the fifth problem. 

The solution in Figure 4 belongs to an 8th grade student who used the cross-product strategy. After 
writing the proportion between the length of the short and long side of the rectangles, the student 
multiplied 4 by x and 6 by 10. Because the products should be equal to each other, he found the length 
of the long side of the larger rectangle (x) by dividing 60 into 4. 

 

Figure 5 Equivalent fractions strategy for the seventh problem. 

The solution in Figure 5 belongs to the strategy of equivalent fractions. This strategy was used by 
only the 8th grade students. This student found the ratios of the price of each package to the number of 
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chocolate bars in both packages. These fractional ratios were the unit prices of the chocolate bars. To 
compare the unit prices, the student equated the denominators of the fractions. He concluded that the 
B branded chocolate package was not more economical. 

Results, Discussion and Recommendation 

The findings showed that most of the fifth and sixth graders used the factor of change and unit 
rate strategies, and the seventh-grade students mostly used the factor of change strategy. The 
percentage of these strategies were also high enough at the eighth grade however the cross-product 
strategy had the highest percentage. This might be due to the fact that the 8th grade students had 
already been taught by the subject of proportion and especially the cross-product strategy to solve 
proportional reasoning problems. For this reason, it was a predictable result. Although most people 
define proportional reasoning with the usage of cross-product strategy, researches show that the 
correct proportional reasoning does not involve merely understanding fractions and rational numbers, 
but also competence in other areas such as ratio sense, relative thinking, partitioning, unitizing and 
changing quantities (Lamon, 1995). The students who can reason proportionally solve the proportional 
problem situations, distinguish the proportional and non-proportional situations and especially 
comprehend the mathematical relationships in the multiplicative proportional problems (Cramer & 
Post, 1993).  It cannot be claim that all students who can solve the proportional problems reason 
proportionally. Thus, it is important to support conceptual understanding before move on to procedural 
strategies. This way, students might have a chance to do the problem correctly when they have difficulty 
in remembering the formulas. Thus, before students learn the rules for proportional reasoning, they can 
construct their own informal knowledge and develop concepts for proportional reasoning (Uçar & 
Bozkuş, 2016).  

In addition, the analysis showed that all grade level students could have a conceptual 
understanding of the subject of proportion without the need to be taught the concept. Since the fifth, 
sixth and seventh grade students were not taught to the subject of proportion, it might be thought that 
these students intuitively solved the proportional reasoning problems by using the unit rate and factor 
of change strategy. In the Turkish Education System, ratio, which is one of the components of 
proportional reasoning, is first taught in the 6th grade, while the proportion topic is introduced in the 7th 
grade. However, at the time of conducting the test of this study, the concept of proportion was not 
taught to the 7th grade students yet. For this reason, in the current study, the 5th, 6th and 7th graders 
were not formally taught the concept of proportional reasoning, but they already had a mathematical 
feel of proportional reasoning in their schemes before formal teaching. These students were able to 
reach the correct solutions to the problems, proving the existence of their proportional reasoning. 

On the other hand, the strategies of equivalent class and build-up were barely used. This might 
stem from the fact that teachers might not be aware of these strategies. Thus, it would be beneficial if 
teachers thoroughly learn these different strategies and share them with their students. Moreover, the 
strategies of equivalent class and build-up was used barely, and equivalent strategy was never used. In 
the usage of different strategies by the students, teachers need to take an active role in teaching 
proportion ratio concepts. Although the secondary school mathematics curriculum includes many 
important concepts, one of the most common one is proportionality. To understand mathematics at 
high school and college level, it is essential to grasp proportion in middle school years. At this point, 
students need to be experienced more often with situations aimed at improving their proportional 
reasoning skills in these middle school years. In addition, proportional reasoning is necessary not only 
for mathematics courses but also for many other disciplinary areas, which is a topic that needs to be 
emphasized (Lesh, Post, & Behr, 1989). Therefore, it may be useful for teachers to prepare lesson plans 
by identifying students' wrong strategies and conceptual and operational deficiencies. Instead of solving 
certain types of proportional reasoning problems, it may be more beneficial to have students solve all 
kinds of problems mentioned in the current study. Teachers should solve a lot of kind of problems in the 
classroom that will encourage students to use different strategies. 
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Öğrencilerin Matematik Öğreniminin 

Desteklenmesinde Başlat-Keşfet-Tartış Döngüsü 

Sinem Sözen Özdoğan209, Didem Akyüz210 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı bireysel ve sosyal öğrenmeyi destekleyen öğretim yöntemlerinden biri olan 

Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modelinin yedinci sınıflarda oran-orantı öğrenimi sürecinde nasıl 

anlamlandırıldığını incelemektir. Öğretim modeli, önceden geliştirilmiş oran-orantı öğretim dizisi ile 

uyumlu olacak şekilde sürece entegre edilmiştir ve uygulama sürecinde test edilmiş, gözden geçirilmiş 

ve uygulanan sınıf ortamında son halini almıştır. Veriler, yedi haftalık sınıf oturumları, öğrenci 

etkinliklerinden, alan notları ve öğretmen görüşmelerinden elde edilmiştir. Çalışmanın araştırma 

desenini vaka çalışması oluşturmaktadır ve elde edilen veriler benzerlik ve farklılıklarına göre 

gruplandırılarak kategorize edilmiştir. Uygulama süresince farklı bir öğrenme ortamında öğretmen ve 

öğrenci rolleri tanımlanmış ve sınıf uygulamalarıyla şekillenmiştir. Başlat-Keşfet-Tartış ortamı bu 

unsurlar göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Çalışmada sınıf ortamlarında verimli tartışmayı 

öğrenme için araç kabul eden bir öğretimin nasıl olabileceği ile ilgili örnekler verilmiş, böyle bir ortamın 

oluşturulmasında öğretmen ve öğrencilere düşen roller belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda verimli 

tartışma ortamını sınıflarında uygulamak isteyen öğretmenler ve eğitimciler için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim modeli, sosyal yapılandırmacı yaklaşım, başlat-keşfet-tartış, matematik 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine how Launch-Explore-Discuss teaching model, which is one of 

the teaching methods that support individual and social learning, is made meaningful in the process of 

learning ratio and proportion context in seventh-grade level. The teaching model has been integrated 

into the process to be compatible with the previously developed ratio-proportion instructional 

sequence and has been tested, revised and finalized in the real classroom environment. Data were 

obtained from seven-week classroom sessions, student activities, field notes and teacher interviews. 

Qualitative case study was the research design and data were categorized based on their similarity and 

differences. During the implementation, the roles of teachers and students in a different learning 

environment have been defined and shaped by the classroom practices and the Launch-Explore-Discuss 

has been taken into consideration by considering these elements. In this study, there are 

representations of cases for classroom settings in which there is a teaching model that involves efficient 

discussion as the means for learning. In addition, the roles of the teacher and the students were 

identified and described in such an environment. Based on the study, suggestions are given for the 

teachers and educators who would like to incorporate discussion environment in their learning 

environments.  

Keywords: Teaching model, social constructivist perspective, launch-explore-discuss, mathematics 

 

Giriş 

Yapılandırmacı ve sosyokültürel yaklaşımların eğitimde yankıları hem çalışmalarda hem de 

öğrenme ortamlarında gözlemlenmektedir. İki yaklaşımın da öğrenmede tamamlayıcı rolü araştırmacılar 

tarafından dile getirilmektedir (Cobb ve Bauersfeld, 1995; Cobb ve Yackel, 1996; Simon, 2009). Bireysel 
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öğrenme, sınıf uygulamalarından etkilendiği gibi sınıfın uygulamaları da öğrencilerin yaptığı katkılardan 

etkilenir (Cobb ve Yackel, 1996) ve öğrenciler akıl yürütürken yaptığı paylaşımlarla matematiksel 

anlamlar kurarlar (Forman, 1996). Öğrenmenin hem bireysel hem de sosyal boyutlarını destekleyecek, 

öğrencilerin birbirlerinden aldığı fikirlerden öğrenmelerini sağlayacak fırsatların sunulduğu çalışmalar 

(bkz. Knapp, 2019; Stephan ve Akyüz, 2012) incelendiğinde zengin tartışma ortamları dikkat 

çekmektedir. Bu tür sınıf tartışmaları matematik öğreniminde ve öğretiminde öğrencinin bilgilerinin 

çeliştiği, çürütüldüğü, zenginleştiği veya değiştirildiği anahtar bir öğrenme ortamı sunar (Forman, 1996; 

Nathan ve Knuth, 2003). Bununla birlikte, tartışma açısından grup veya ikili çalışmalardan ziyade tüm 

sınıfın yer aldığı öğrenme ortamlarının oluşturulması desteklenmektedir (Waring, 2009). Sadece kitaplar 

üzerinden takip edilen ve anlatma-dinleme ilişkisi içeren yaklaşımlar (Prawat, 1992), sosyal öğrenme 

boyutunun da göz önüne alındığı öğrenme ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamayabilir. 

Tartışmaya dayalı öğrenmenin yer aldığı ortamların yapılandırılması; o dersin amacı üzerinde 

öğrencilerin dikkatlerini o konuya çekme, o dersi tanıtma, ısındırma gibi bir başlangıç yapma, hemen 

ardından o günkü ana problem(ler) üzerinde öğrencilerin çalışması için fırsat sağlama ve öğrencilerin 

fikirlerini tartıştırma olarak üç aşama şeklinde Stein ve arkadaşları (2008) tarafından özetlenmiş; aynı 

zamanda tartışma sürecindeki öğretmen rollerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir 

(Stein, Engle, Smith ve Hughes, 2008). Sınıf, öğretmen-öğrenci-öğrenme ortamı olarak birbirinden 

etkilenen bir yapı olarak düşünüldüğünde Stein ve arkadaşlarının (2008) eleştirdiği “göster ve anlat” 

yaklaşımından ziyade, sosyal yapılandırmacılık öğeleri barındıran bir sınıf ortamında farklı çözümlerin 

tartışılması üzerine planlanmış ve yapılandırılmış bir matematiksel içeriğin öğrenen ve öğreten açısından 

betimlenmesi hem yaklaşımlar arası geçişte yaşanan problemleri hem de öğrenme sürecine olabilecek 

potansiyel katkıları (Akar ve Yıldırım, 2005) yönünden önem arz edebilir. Başlat-Keşfet-Tartış olarak 

adlandırılan ve öğrenmeyi iki boyutuyla da (sosyal ve bireysel) ele alan öğretim modeli, oran-orantı 

konusunun tartışma merkezli öğretiminde araç olmuştur. Bu anlamda öğretmenin Başlat-Keşfet-Tartış 

modelini desteklemesindeki rollerini ve öğrencilerin bu ortam ile etkileşimlerini tanımlayan sınırlı 

çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı da oran ve orantı öğretim dizisi uygulanırken Başlat-Keşfet-Tartış 

döngüsünü öğretmen-öğrenci-öğrenme ortamı yapısı göz önünde bulundurularak incelemektir. Bu 

kapsamda çalışmanın problemi aşağıdaki gibi şekillenmiştir: 

Başlat-Keşfet-Tartış modelinin oran-orantı öğretim dizisi bağlamında yedinci sınıf ortamında 

uygulanması nasıl bir öğrenme ortamı ortaya çıkarmıştır? 

Bu araştırma sorusu ele alınırken ortaya çıkan öğrenme ortamının özelliklerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için süreçte benimsenen öğrenme ve öğretmeyi besleyen yaklaşım ve Başlat-Keşfet-Tartış 

modelinin yapısı hakkında bilgi verilerek çalışmanın yöntemi, bulguları ve tartışma bu çalışmada sırayla 

sunulacaktır. 

  

Gelişmekte olan Bakış Açısı ve Yorumlayıcı Çerçeve  

Blumer (1969) gelişmekte olan bakış açısı (emergent perspective) ile bilgiyi anlamlandırmada 

bireyin kendi zihinsel faaliyetinin dışında etkileşim içerisinde bulunduğu ortamların da rolü olduğunu 

ifade etmiştir. Bu görüş, matematiksel öğrenmenin yalnızca bireysel oluşumlar ile (psikolojik boyut) 

değil, aynı zamanda sosyal etkileşim faaliyetleri ile de (sosyal boyut) gerçekleşebileceği düşüncesini 

gündeme getirmiştir (Cobb ve Bauersfeld, 1995; Yackel ve Cobb, 1996). Sosyal etkileşim, öğrencilerin 

yalnızca bir sınıf ortamında olmalarını değil, fikirlerini değiştirerek, savunarak, yeni fikir üreterek 

öğrenme etkinlikleriyle meşgul olmalarını sağlayan bir öğrenme şekli sunar (Yackel, 2000). Öte yandan, 

psikolojik boyut ise bireysel öğrenme süreçlerinde kişinin kendi katkısı olarak ele alınabilir (Cobb ve 

Yackel, 1996). Bu kapsamda, Yorumlayıcı çerçeve ve gelişmekte olan bakış açısı; psikolojik ve sosyal 

boyutları bir arada ele alan matematiği öğrenme modelini ortaya koymuştur (Stephan, 2003). Bu model 

öğrenme için hem bireyin hem de bireyin içerisinde yer aldığı topluluğun ilerleyişini göz önünde 

bulundurur. Öğrenmenin bu iki yönü tamamlayıcı ve ayrılmaz olarak kabul edilir. Cobb ve Bauersfeld 

tarafından da belirtildiği gibi “Ne bir öğrencinin bireysel matematik aktivitesi ne de sınıf mikro kültürü 

diğeri olmaksızın düşünülebilir” (1995, s. 9-10). Bu ifade, bireysel gelişimin zamanla gelişen sosyal 
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aktivitelerin ortaya çıkışı ile ilgili olabileceği iddiasına odaklanmaktadır (Bowers ve Nickerson, 2001). 

Sınıf-içi toplu faaliyetleri analiz ederken, Gelişmekte olan bakış açısını temsil eden yorumlayıcı çerçeve, 

öğretmen ve öğrencilerin etkileşimini düzenlemek için kullanılır (Cobb ve Yackel, 1996). Tablo 1’ de de 

yer aldığı gibi bu çerçeve matematiksel öğrenmeyi hem psikolojik (bireysel) hem de matematiksel 

öğrenmenin sosyal (sınıf topluluğu) bir yönü olarak görür: bireyin ilerleyişi ve sınıfın ilerleyişi. Her boyut 

üç bileşene ayrılmıştır (Cobb, Stephan, McClain ve Gravemeijer, 2001).  

Tablo 1.  

Bireysel ve Ortak Matematik Öğreniminin ve Etkinliklerini İncelemede Yorumlayıcı Çerçeve (Cobb vd., 

2001). 

Sosyal Boyut Psikolojik Boyut 

Sınıf-içi sosyal normlar  

Bireyin kendi rolü, başkalarının rolü ve okuldaki 

matematik etkinliklerinin genel doğası hakkındaki 

inanışları 

Sosyomatematiksel normlar  Matematiksel inanışlar ve değerler 

Sınıfın matematiksel uygulamaları  Matematiksel kavrayışlar ve muhakeme 

  

Tablo 1'de gösterildiğinden farklı olarak, psikolojik boyut sosyal boyutla ilişkilidir, böylelikle her bir 

unsur diğerinin yeniden düzenlenmesine katkıda bulunabilir. Sosyal ve psikolojik boyut yukarıdan 

aşağıya doğru genelden özele sıralanmıştır, başka bir deyişle, başka derslerle de örtüşebilecek 

davranışlardan matematiğin bir konusuna özgü ortaya çıkan matematik durumlarına doğru bir geçiş 

vardır. Psikolojik boyut, genel ve matematiğe özgü öğretme ve öğrenme yapılarına ilişkin bireysel 

inanışları içerir ve bireyin sınıftaki etkinliklere katılım yollarına odaklanır (Cobb vd., 2001). Bu durumdan 

anlaşılacağı üzere bireyin kendi birikimlerini ön plana çıkarıyor olması öğrenme ortamındaki çeşitliliğin 

ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal boyut ise, bireysel katılımlardan etkilenen ortak etkinliklerin yürütülmesi 

sırasında normal olan davranış, tartışma ve muhakeme yollarıdır (bkz. Toluk-Uçar, 2016; Cobb ve Yackel, 

1996). Sınıf sosyal normları, öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirilen sınıf katılımının özellikleri 

olarak tanımlanmıştır (Cobb ve Yackel, 1996). Çoğunlukla yükümlülükler ve beklentiler olarak ortaya 

çıkarlar (Cobb, Yackel ve Wood, 1992). Örnek olarak, öğrencilerin çözümlerini açıklamak ve haklı 

çıkarmaktan çekindikleri bir öğrenme ortamı, bir sınıfın sosyal bir normu olabilir. Öte yandan, 

sosyomatematiksel normlar matematiksel bir problem için farklı, sofistike ve etkili çözümleri 

tanımlamaktadır (Bowers, Cobb ve McClain, 1999). Sınıfın matematiksel uygulamaları ise bir öğretim 

dizisindeki, öğrencilerin ortak etkinlik ve katılımla kendi öğrenimlerine ve sınıfın ilerleyişine şekil 

verdikleri varsayılan öğrenme çıktılarını ifade eder (Cobb vd., 2001). Sınıf-içi tartışmalar sosyal norm, 

sosyomatematiksel norm ve matematiksel uygulamaların geliştirilmesine ortam hazırlar.  

 

Başlat-Keşfet-Tartış Öğretim Modeli 

Alanyazında Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modeline benzerlik gösteren başka modellere rastlamak 

mümkündür. Bunlardan bir tanesi de Başlat-Keşfet-Özetle olarak adlandırılan Amerika Birleşik 

Devletleri’nde uygulanan kapsamlı bir 6-8. Sınıf matematik programının benimsediği öğretim modelidir 

(Lappan, Fey, Fitzgerals, Friel ve Phillips, 2014). Fakat bu model hakkında alan yazında doğrudan 

ulaşılabilen bilginin kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu modele; matematik materyalleri ve öğretmenler için 

mesleki gelişim hizmetleri sunan, akademisyen ve eğitimcinin yer aldığı bir ekip tarafından yürütülen 

“Mathematics Vision Project” adlı projede (MVP, 2019) öğretim döngüsü olarak rastlanılmaktadır (MVP, 

2017). Sınıf içerisinde uygulanacak olan ders planı, öğretim dizisi gibi unsurların yapısı Başlat-Keşfet-

Tartış yapısına uygun olmalıdır. Bu nedenle öğretim modelinin aşamalarını yakından incelemek önem 

arz etmektedir.  Başlat aşaması, öğrencilerin dikkatlerini toplamaya yarayan ısındırma etkinliği veya bir 

önceki çalışmalar üzerinden devam edecekse bir hatırlatıcı etkinliği kullanılarak yürütülebilir. Bir başka 
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deyişle o matematik dersinin konusuna bu aşamada giriş yapılmış olunur (Stephan, McManus, Smith ve 

Dickey, 2015) ve öğrenci motive edilir (MVP, 2017, t.y.). Devamında öğrencilere problem, etkinlik gibi o 

günün hedeflenen veya varsayılan öğrenme çıktısına yönelik ana görev sunulur ve kendi fikirlerini 

keşfetmeleri sağlanır. Öğrenciye bu görevi yaparken süre tanınır, öğretmen ise öğrencilerin sıkışıp kaldığı 

zamanlarda bir çözüm yolu göstermek yerine, diğer öğrencilerle bir araya getirerek beraber çözüm 

yolları bulabilecek şekilde onları yönlendirir (Stephan vd., 2015). Keşfet aşamasında öğretmenin ana rolü 

öğrencilerin fikirleri ile ilgili bilgi toplamak, seçmek, sıralamak ve bu şekilde Tartışma aşamasına hazırlık 

yapmaktır (MVP, 2017; Stephan vd., 2015). Tartışma ortamında öğretmen belirli sırayla gönüllü 

öğrencileri kendi çalışmalarını anlatmak üzere arkadaşlarının göreceği bir yere davet eder ve her bir 

çözüm ve/veya fikir sonrası doğruluğuna hep beraber karar verirler (Stephan vd., 2015). Genellikle ortak 

karara öğrencilerin varması beklenir fakat yanlış bir fikir önerisinin herkes tarafından kabul edilmesi veya 

öğrencilerden bir fikir gelmemesi durumunda öğretmene önemli roller düşmektedir. Bu süreçler Tablo 

2’de kısaca aktarılmıştır. Burada döngü bir öğretim yöntemi olarak ele alınmış olup öğretmenlerin ders 

anında dersi planlama ve öğrenciye rehberlik etme rolleri üzerinde durulmuştur.  Ders anında öğretmen 

beklenilen ifade edilen öğretim sürecinin planlanması ile ilişkilidir.  

Tablo 2.  

Başlat-Keşfet-Tartış Öğretim Modeli (MVP, t.y.; Stephan vd., 2015) 

Öğretim 

Modeli 

Aşamaları 

Ders-içi Planlama Öğretmen-Öğrenci Etkileşiminde Öğretmen 

Rolü 

Başlat Olası öğrenci fikirlerine hazırlıklı 
olma, öngörme 

Öğrencinin Akıl Yürütme ve Problem 
Çözme becerilerini destekleyici etkinlikler 

hazırlama 

Farklı matematiksel temsiller kullanma 
ve aralarında bağlantı kurma 

Keşfet Öğrenci fikirlerini izleme 

Belirli fikirleri seçme 

 

Öğrenmede verimle sonuçlanacak 
çabaları/mücadeleleri destekleme 

(productive struggle) 

Tartış Seçilen fikirleri sıralama 

Farklı fikirleri birbirine bağlama 

Amaca yönelik sorular sorma 

Matematiksel açıdan anlamlı söylemlere 
olanak tanıma 

Öğrenci fikirlerini ortaya çıkarma ve 
onları kanıt olarak kullanma 

 

Yöntem 

 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma, yedinci sınıf öğrencileri ile orantısal düşünme becerilerini geliştirmeyi öngören oran-

orantı öğretim dizisinin Başlat-Keşfet-Tartış döngüsü yardımıyla öğretimi sonucunda ortaya çıkan sınıfın 

matematik uygulamalarını incelemeyi hedeflemiş kapsamlı bir araştırmanın bir parçasını 

oluşturmaktadır. Stephan ve arkadaşları (2015) tarafından hazırlanmış oran-orantı öğretim dizisi alan 

yazın çalışması ve sınıf ortamında elde edilen deneyimlerle oluşturulmuştur. Kaynağını sosyal 

yapılandırmacılık gibi öğrenim-öğretim teorilerini ve öğrencilerin bireysel ve sosyal öğrenmelerini bir 

arada ele alan bir ders tasarımının Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modeli ile aktarılmasını hedefler. Hem 

sosyal hem de bireysel öğrenmeyi bir arada ele alan öğretim modeli, öğrencilerin bilgilerini tartışma ve 

bireysel çaba ile inşa ettikleri yerde gerçekleşir.  Öğretim dizisi; ders öncesi, sırası ve sonrasında öğrenim-
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öğretim sürecini en verimli hale getirilebileceği tasarım-tabanlı araştırma deseninden (Cobb, Confrey, 

diSessa, Lehrer ve Schauable, 2003) yola çıkarak uygulamaya konulmuştur. Öğretim dizisi süresince 

uygulanan Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modeli işlerliğinin, sınıf ortamında çalışma sürecinin, matematik 

öğretmeninin ve öğrencilerin bu ortamla etkileşimleri göz önünde bulundurularak incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Başlat-Keşfet-Tartış modelinin sınıf ortamında oran-orantı öğretim dizisi 

bağlamında rolünü incelemesi nedeniyle bir durum çalışması özelliği taşımaktadır. Merriam ve Tisdell ‘e 

(2015) göre durum çalışmaları bağlı bulundukları ve sınırlandırıldıkları zaman, öğrenme ortamı gibi çeşitli 

değişkenler dikkate alınarak ilişkili oldukları gerçek yaşam bağlamında ele alınmalıdır (Yin 2014, akt. 

Merriam ve Tisdell, 2015) 

Katılımcılar 

Çalışmada bir dönem boyunca, uygulama öncesi ve uygulama sonrası olmak üzere, 20 erkek ve 18 
kızdan oluşan yedinci sınıf öğrencileri (toplam 38 öğrenci) ve matematik öğretmeni (Merve Öğretmen) 
gönüllü olarak yer almışlardır. Öğretmenin, velilerin ve öğrencilerin bir dönem sürecek bu çalışmaya 
katılımda gönüllü olması ve öğretmenin matematik eğitimi alanındaki yenilikler hususundaki farkındalığı 
bu grupla çalışma yapmak için tercih sebebi olmuştur. Çalışmada veri toplanan sınıf Ankara ili 
Yenimahalle ilçesine bağlı bir devlet okuludur. 

Veri Toplama Araçları 

 Sınıf öğretim deneyleri süresince ve öncesinde veri toplanmaya başlanmış olup bu kapsamda sınıf 
oturumları, öğretmen görüşmeleri kayıt altına alınmış ve alan notları ile zenginleştirilmiştir. 

Yedi hafta süren (35 saat) öğretim dizisi uygulaması boyunca, her bir sınıf oturumu sınıfın önünde 
ve arkasında olmak üzere iki kamera tarafından videoya kaydedildi. Ön kamera öğretmen masasının 
yanında kaldı ve beyaz tahtaya odaklandı. Diğer kamera ise araştırmacı tarafından gönüllü olan 
öğrencilere odaklanmak üzere dinamik bırakıldı. Öğretmen-öğrenciler ve aralarındaki etkileşimler, 
öğrencilerin oran ve orantı bağlamı ile ilgili matematiksel uygulamalarını araştırmak amacıyla 
kaydedilmiştir. Araştırmacı, kamera etkisini (Fraenkel ve Wallen, 2006) azaltabilmek ve sınıf ortamında 
uyumu sağlayabilmek için uygulama başlamadan bir dönem önce okula ziyaretlerini başlatmış ve birkaç 
hafta öncesinden de sınıf ortamını ziyaret etmiştir. Araştırmacı da uygulama sürecinde Merve 
Öğretmenle birlikte aktif katılımcı olarak rol oynamıştır.  

Araştırmacı, sınıfa katıldığı her gün alan notları aldı. Raporunda öğrencilerin öğrenme aktivitelerini, 
katılımlarını, katkılarını veya sınıfta beklenmedik aktiviteleri kaydederek yansıtıcı alan notları 
oluşturmuştur (Bogdan ve Biklen, 1997). Bu notlar, sınıf tartışmalarının özelliklerini anlamlandırmada 
kullanılmıştır. 

Sınıf ortamı ile ilgili durumları daha iyi irdeleyebilmek adına Merve Öğretmen ile uygulamadan 
dizisinden önce ve uygulamadan sonra açık uçlu sorulardan oluşan görüşmeler yapıldı. İlk görüşme 
öğretmen uygulamayı yapmadan önce sınıf ortamını, kullandığı öğretim yöntem ve teknikleri, yaşadığı 
zorluklar gibi deneyimlerinden ortaya çıkan olguların paylaşımı üzerinde temellendirildi.  İkinci görüşme 
ise uygulama sürecini genel olarak irdeleyen öğretim dizisinin yapılanması üzerine gerçekleşti ve 
öğretmenin en çok dikkatini çeken hususlar ele alındı. 

Veri Analizi 

Veri analiz edilirken başta sınıf oturumları olmak üzere, alan notları, görüşme ve belgeler 
içerisindeki durumlar gruplara ayrıldı Bu analizi yapmak için ayırt edici kural, gruplandırılan durumları 
kategorize edip isimlendirirken önceki durumlarla aynılık ve farklılık kapsamında karşılaştırmaktır ve 
durumları bir araya getirip veya ayırarak kategorileri netleştirmektir (Merriam ve Tisdell, 2015). Bilgi 
üretimi tanımlayıcıdan kavramsal anlayışa doğru geliştiği için (Butler-Kisber, 2010) ilk başta yapılan 
gruplandırmalar çalışmanın amacı kapsamında ortaya çıkan öğretmen ve öğrenci rolleri kapsamında 
daha genel başlıklara taşınmıştır. Farklı veri toplama araçlarında yer alan durumlar da incelendikten 
sonra birbirini tamamlayıcı olacak şekilde bir arada ele alınmışlardır. 

Bulgular 

 

Aynı Sınıf İki Farklı Öğretim Modeli: Denge 
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Dersin başlangıcındaki gözlem ve görüşme protokollerine dayanarak, öğretim dizisi 
uygulamasından dolayı iki farklı öğrenme ortamı ortaya çıkmıştır. Uygulama sürecinde de iki farklı 
yaklaşım arasındaki denge, öğretmen ve öğrenci rolleri üzerinde ön plana çıkmaktadır. Her bir alt 
boyutta önceki ve sonraki durum kıyaslamaları dengenin kazanılması sürecine ilişkin fikir vermektedir. 
Öğretmen görüşmeleri, uygulama öncesi ve sonrası gözlemler iki yaklaşımın farklılığını Tablo 3’te 
gösterildiği gibi özetlemektedir. 

Tablo 3.  

Geleneksel Öğretim ve Başlat-Keşfet-Tartış Öğretim Modeli Karşılaştırılması 

Roller Önceki Sınıf Ortamı Uygulamadaki İdeal Sınıf Ortamı 

Öğrenciler Doğru cevabı bulur 

Öğretmenin açıklamalarını dinler 

Öğretmenin yönergelerini uygular 

Önceden verilmiş soru çözümlerini 
uygular. 

Başka fikirleri görür, değerlendirir. 

Kendi muhakemesini sorgular 

Kendi fikirlerini açıklar 

Arkadaşlarının fikirlerini sorgular. 

Öğretmen Tek bilgi kaynağıdır 

Öğretmen anlatır-öğrenci dinler 

Öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlı 
rehberlik eder. 

Keşfetmelerine olanak tanır. 

Öğretim Modeli Öğretmen sorar-Öğrenci cevap verir-
Öğretmen değerlendirir 

Başlat-Keşfet-Tartış 

İçerik Z-kitaptaki oran-orantı içeriğinin takip 
edilmesi (rutin ve rutin olmayan 
problemler), Z-kitap ile uyumlu akıllı 
defter 

Tahmini öğrenme yol haritalarına 
göre hazırlanmış oran-orantı 
öğretim dizisi ve uyumlu öğrenci 
etkinlikleri 

 

Bilgisayar desteği Etkileşimli tahtada Z kitap Etkinliklerin etkileşimli tahtada 
yansıtılması ve çözümlerin 
üzerinde yapılması 

Ölçme 
Değerlendirme 

Düzey Belirleyici Değerlendirme 
(Summative Assessment) 

Biçimlendirici Değerlendirme 
(Formative Assessment) 

Düzey Belirleyici Değerlendirme 
(Summative Assessment) 

Misafir Katılımcı Yok Katılımcı gözlemci olarak 
araştırmacı 

 

İki uygulama arasındaki oluşacak farklar öncesinde öğretmenle görüşülmüştür. Önceki sınıf 

ortamındaki etkileşim öğretmen-öğrenci arasındaki soru-cevap etkileşimine dayalı olup çoğunlukla rutin 

ve rutin olmayan problemlerin çözümü yer almıştır. Bu süreçler kabaca Z-kitaptan etkileşimli tahta 

üzerinde gösterilen problemler, bu problemlerin öğrenci tarafından akıllı defterlerinde bulunması ve 

üzerinde çözülmesi sürecini içerir. Yapan öğrenciler elini kaldırır, etkileşimli tahtada kendi yaptıkları 

çözümü gösterip, Z kitap üzerinde de gömülü çözümleri (her bir soru için tek bir çözüm) açıp kontrol 

ettiler. Tahtaya kalkan ilk kişinin soruyu çözmüş olması ya da birkaç kişinin soru doğru çözülene kadar 

tahtada uğraşması yeterli görülmüştür. Soru çözülemezse öğretmen müdahale edip, sorunun nasıl 

çözüldüğünü gösterir. Buna benzer problem durumları gösterilerek pratik de yaptırılır. Süreçte aynı 

öğrencilerin tahtaya kalktığı gözlemlenmiştir ve ifade edilmiştir. Öğretmen, katılımı arttırabilmek 

amacıyla yaptığı uygulamadan bahsetmiş ve faydalı gördüğünü de belirtmiştir.  
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Öğretmen, sınıfında katılımı arttırabilmek için farklı bir uygulama olarak öğrencileri artı ve eksi 

koyarak ödüllendirmeyi kullandığını, sorunun doğru çözümüne değil öğrencinin tahtaya kalkmasına artı 

verdiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin tahtaya kalkarak ve arkadaşlarının çözümlerine bakarak da 

öğrenebileceklerini dile getirmiştir. Bununla beraber, uygulama öncesi sınıf ortamında tartışma 

ortamının yer almadığı fakat öğrenciler tarafından ders içinde anlaşılmayan noktaların mutlaka dile 

getirildiği öğretmen tarafından belirtilmiş ve gözlemlenmiştir. 

Başlat-Keşfet-Tartış modelinin yer aldığı oran orantı öğretim dizisi kapsamında ise ortaya çıkan 

durumlar şu şekilde ifade bulmuştur. İşleyen süreç ile başlanacak olursa, öğrencilerin Başlat aşamasında 

dikkatleri yeni gelen etkinliğe ve o etkinliğin hikayesine çekilmiştir. Sonrasında öğrenciler kendilerine 

dağıtılan birbirlerine bağlı problemleri içeren etkinlik kağıtlarındaki en az 4 adet oran-orantı 

problemlerini 10-15 dakikalık süre içerisinde tamamlamaya çalışmışlardır. Erken bitiren öğrenciler 

çözümlerini gözden geçirmeleri için teşvik edilmiş, kendi çözümlerine yoğunlaşabilmeleri için sıra 

arkadaşlarından destek almaları için yönlendirilmişlerdir. Geride kalan öğrenciler için öğretmen ve 

araştırmacı takıldıkları konular üzerinden sorular sorarak o problemin öğrenci tarafından anlaşılması 

sağlanmıştır. Kimi öğrencilerin geri kaldığı tespit edilmiş bu noktada Keşfet aşamasında araştırmacı 

konuyla ilgili daha farklı örnekler ve alıştırmalarla istekleri dahilinde destek olunmuştur. Tartış 

aşamasında ise öğrenciler kendi çözümlerini tahtada paylaşmışlar, paylaşımları “kolay”, “zor”, “anlaşılır”, 

“karmaşık”, “vakit alıcı”, “hızlı”, “saçma”, “katılıyorum”, “katılmıyorum” ifadeleri üzerinden var olan 

çözüme katkıda bulunma, sunulan çözümü çürütme veya doğrudan kabul etme gibi yollarla sınıfın 

öğrenimi gerçekleştirilmiştir. Kitabın yerini Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modelinin yer aldığı öğretim 

dizisi almış fakat bilginin ana kaynağı öğrencilerin kendisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Aşağıda kuralı ve 

sorusu verilen bir problemin, sınıfta tartışmak için seçilen doğru ya da yanlış çözüm önerileriyle 

sunularak ortaya çıkan öğretmen ve öğrenci rollerini somutlamak amaçlanmıştır.  

 

KURAL: Bir yiyecek kutusu 3 uzaylıyı besliyor.  

PROBLEM: Yukarıdaki kurala bağlı olarak 8 yiyecek kutusu 20 uzaylıyı doyurmaya yeter mi? 

 

a) 
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b) 

 

c)  

 

 

Şekil 1. Etkinlikte geçen probleme verilen örnek çözüm önerileri 

Öğrencilerin kendi bilgi ve becerileri dahilinde açıklayabildikleri sürece çözümlerini ve görüşlerini 

sınıf ortamına getirmeyi amaçlayan bu öğrenme ortamında yukarıdaki gibi farklı temsiller kullanılarak 

oluşturulan çözüm önerileri sınıf tartışmalarında öğretmen tarafından seçilerek gündeme taşınmıştır. 

Sınıf ortamında bir örnek: İşlemsel olarak sofistike görünen fakat öğrenciler tarafından “anlamadık” ve 

“karmaşık” olarak ifade edilen Şekil 1a’daki çözüm öğrencilerin sorularıyla üzerine biraz daha 

düşünülmesi gereken bir soru haline gelmiş (“ …bulduğun 8 ne demek?”, “8 ile 6 devirli sayısını neden 

karşılaştırdın?”) ve başka bir çözüme geçilmesi öğrenciler tarafından dile getirilmiştir .Bunun gibi 

anlamlandırılamayan sorularda, sınıf birbirleriyle konuşmadan ortak karar alınmış gibi soru üzerine 

konuşmayı bir kenara bırakıp yeni bir çözüm önerisine (Şekil 1b) geçmeyi uygun bulmuşlardır. Bir sonraki 

çözüm önerisi problemin kuralındaki uzaylı sayısını 8 yiyecek kutusu kadar öteleyerek toplamsal olarak 

24 tane uzaylıya erişen ve problemin içinde yer alan 20 uzaylı sayısını 24 uzaylıyla kıyaslayarak “…fazla 

bile…” yanıtına ulaşan öğrencinin çözümü ise anlaşılır kabul edildiği için fazla irdelenmeden kabul 

edilmiştir. Ders işlenirken akışın en az öğretmen kadar öğrenci tarafından da belirlenmesi öğrenme 

ortamı için dikkat çeken bir özelliktir. Aynı zamanda konunun pekişmesi açısından sınıfta “Farklı yoldan 

çözen var mı?” sorusu tartışmaları zenginleştirici bir unsur olmuştur. Bu noktada şekil kullanarak çözen 

bir öğrenci de (Şekil 1c) fikirlerini paylaşması için tahtaya davet edilmiş ve bir önceki çözümle farklılıkları 

ve benzerlikler tartışılırken matematiksel olarak oran-orantı konusuna yönelik hatalar, doğrular, 

stratejiler ve bilgilerin paylaşımı için elverişli ortamlar oluşturulmuştur.  

 

Öğretim Dizisi ve Öğretim Modeli Uyumu 

Oran-orantı öğretim dizisi içeriği itibariyle Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modeliyle uyum gösterecek 
şekilde tasarlanmıştır. Başlat aşamasında öğretmenin yapacağı giriş, ısındırma, bir önceki konuyla 
bağlama gibi durumlar hakkında bilgilendirmeler yapılmış, öğrencilerin dikkatleri o günkü konuya 
çekilmiştir. Keşfet aşamasında öğrencilerin kendi aralarında tartışmaya veya bireysel çalışmaya 
yönlendirilmiş, birlikte çalışırken öğretmenin öğrencilere çözüm yolunu söyleme, gösterme gibi 
davranışlardan uzak durması gerektiği gibi durumlar anlatılmıştır. Herkes çözümünü bitirdikten sonra 
öğrenciler tahtada çözüm önerilerini göstermiş; bunun üzerinden sorular sorulmuş ve bu sorular 
öğrenciler tarafından yanıtlanmaya çalışılmıştır. Son olarak da oran-orantı öğretim dizisi içinde var olan 
“Beklenen Öğrenci Cevapları" uygulamada ortaya çıkan çözümlerle eşleşmiş ve Tartış aşamasında da 
araştırmacı ve öğretmeni dersin amacına ulaşabilmek için yönlendirmiştir. Bununla birlikte öğrenci 
çözümleri zaman içerisinde çeşitlenmiş “Beklenen Öğrenci Çözümleri” kısmında yer alan çözümler 
dışında da dersin işlenişine katkısı olacak çözümler ortaya çıkmıştır. Bu durum ortaya çıktığında 
öğretmen ve araştırmacı bu farklı öğrenci çözümlerini dersin amacına uyacak şekilde ders içinde 
sıralamış ve tartışmanın sürdürülmesini sağlamışlardır.  

Öğretmen derste müfredatta yer alan kazanımları takip etmek istediğini belirtmiş, etkinliklerle 

kazanım eşleştirmeleri uygulama öncesi yapılmıştır. Öğretim dizisinde örtük bir şekilde vurgusu yapılan 

kavramlar (örnek olarak “Ters Orantı” konusu) öğrencilerin sorduğu sorularla açık bir şekilde tartışma 

konusu haline gelip ve öğretmenin yönelttiği yönlendirici sorularla öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek 
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şekilde yeni bir ders yapısı planlaması oluşturulmuştur. Öğretim dizisi de bu noktada sınıf ortamında 

büyük çoğunlukla tartışma aşamasında oluşabilecek ihtiyaçlar için öğrencinin ve öğretmenin 

geliştirmesine açık bırakılmıştır. Öğretmen sadece etkinlikleri uygulamamış araştırmacı ile etkinlikleri 

değerlendirmiş ve kimi noktalarda değişiklikler, eklemeler yapmıştır.  

 

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri  

Önceki öğretim modeli çoğunlukla Tablo 3'te gösterildiği üzere öğretmenin anlattığı ve öğrencinin 

dinlediği bir iletişim şekline dayalı olduğu gözlemlenmiştir. Bir önceki öğrenme ortamındaki Öğretmenin 

tek doğru bilgi kaynağı olduğu düşüncesi sınıf için birtakım öğretmen ve öğrenci davranışını yeni 

öğrenme ortamında da şekillendirmiştir. Öğretmenin rolü, öğrencilerin matematiksel durumlara 

katılmalarını sağlamak ve Başlat-Keşfet-Tartış döngüsü boyunca matematiksel düşünme yollarını ortaya 

çıkarmak olarak planlanmıştı. Başlat aşamasında öğretmen genel olarak bir önceki derste neler 

yapıldığını özetleyerek derse başlanmış ve bu kısım oldukça kısa tutulmuştur. Öğrencilere etkinlik 

kağıtlarının dağıtıldığı Keşfet aşamasında ise öğrenciler problemlerle baş başa bırakılmıştır. Bu aşamada 

başlangıçta “Öğretmenim bu yaptığım doğru mu?”, “Ben şu şekilde yaptım. Yanlış mı olmuş?” gibi sorular 

sormak için öğretmen ve araştırmacıya onay almak için yönelen öğrenci çok olmuştur. Öğrencilerin yeni 

uygulamaya alışma süreci gibi düşünüldüğünden öğrencilere destek olabilmek adına araştırmacı ve 

öğretmen sıralar arasında gezerek öğrencilerin kağıtlarına Keşfet aşamasında öğrenci çözümlerini 

seçmek ve sıralamak için göz atarken sınıfta oluşan “öğrencilerin soruları çözerken onay ve destek isteme 

talepleri” de uygun sorularla yönlendirilmiştir. Öğretim dizisinin öğrenci çözümleri ile ilgili fikir veriyor 

olması Keşfet aşamasında yaşanılabilecek olası zorlukların atlatılması hususunda yardımcı olmuştur. 

Öğretim dizisinin öğrenci çözümleri ile ilgili fikir veriyor olması Keşfet aşamasında yaşanılabilecek olası 

zorlukların atlatılması hususunda yardımcı olmuştur. Öğretmen ve araştırmacı Keşfet aşamasında 

öğrencilerin yaptıklarının doğruluğu üzerine yorumda bulunmamışlar ve doğru olup olmadığına 

kendilerinin karar vermesi için teşvik etmişlerdir. Bu teşviklerden biri sıra arkadaşından destek almak 

olarak ele alınabilir. Bununla birlikte, Keşfet aşamasında arkadaşlarına sorma durumunu arkadaşının 

çözümünün aynısını kabul etme veya kendi yanlış çözümüne devam etme olarak sonuçlandığı durumlar 

da gözlemlenmiştir. Öğrencilerin bu aşamada sorduğu sorular yukarıda da bahsedildiği gibi “24 buldum, 

doğru mu?” gibi onay içeren sorularının cevabını kendi ihtiyaçlarına göre tartışma aşamasında 

değerlendirme fırsatı sunulmuş ve devam eden sorularıyla da kendi çözümlere ulaşmaları sağlanmıştır. 

Süreç göz önüne alındığında oran-orantı konusu içerisinde yer alan kavramların doğrudan anlatımına 

ihtiyaç duyulmamıştır. Öğrencileri tartıştırmak ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak için 

öğretmenin tartışma aşamasında sıklıkla “Bu soruyu farklı bir şekilde yapan var mı?” veya “Senin 

yaptığınla Leyla’nın yaptığı arasındaki fark nedir?” gibi öğrencileri tartışmaya sevk edecek sorular 

sorduğu gözlemlenmiş ve not edilmiştir.  

Öğrencilerin sürece zamanla uyum sağladıkları not edilmiş ve çözümlerinin farklılığını bulabilmek 

için muhakeme yaptıkları gözlemlenmiştir.  “Bir çözüm nasıl farklı olur?” üzerinde bazı durumlarda ortak 

karara vardıkları ortaya çıkmıştır. Sınıf ortamından bir örnek verilecek olursa, öğretmenin bu soruyu 

farklı yapan var mı sorusuna “Açıklamalı yaptım” diyen bir öğrencinin çözümünü yazarak açıklamış 

olmasının (Şekil 3) o sorunun çözümünü sembolle göstererek yapan diğer arkadaşından farklı olmayacağı 

tartışma esnasında kabul edilmiş ve hem açıklamalı yapmanın hem de çizerek ifade edebilmenin önemi 

eşit olarak vurgulanmıştır. 
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Şekil 3. “Açıklamalı” bir çözüm örneği 

Etkin katılımın arttığı gözlemlenmiştir ve öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Arkadaşının 

yaptığı çözüme “bu oldu!”, “çok uzun”, “bunu anlamadım”, “benimki (çözümüm) daha kolay” gibi 

kıyaslama yaparak düşüncelerini bildirmesi, arkadaşlarına göstermesi ve arkadaşları tarafından da 

değerlendirilmesi öğrencinin tek bir çözüm yöntemi değil birden fazla çözüm yöntemi ile uğraşmasını 

sağlamıştır. Yavaş öğrenen bazı öğrencilerin önceki performanslarına göre katılımının arttığı 

gözlemlenmiştir.  Bu anlamda öğrencinin soruları anlamlı çözebilmek için tartışma yapmaya teşvik 

edilmişlerdir. Sadece “katılmıyorum”, “yanlış olmuş” gibi ifadelerin açıklama olmaksızın kabul edilmediği 

bir sınıf ortamında öğrenciler soruların cevaplarını kendilerince anlamlandırmaya çalışmışlardır. Tahtada 

yer alan çözümlerin çizimden işleme doğru ilerledikçe öğrencilerin dinleme problemlerinin arttığı 

gözlemlenmiştir. Kendi açıklamalarını sınıf ortamında paylaştıktan sonra öğretmen tarafından “Çözümü 

nasıl buldunuz?”, “Sizinkine benziyor mu?”, “Burada neden böldün?”, “Bulduğun bu sonuç bize ne 

anlatıyor?” gibi öğrencileri dahil edici sorular sorulmuştur. Tartış aşamasında ise öğrencinin çözümü 

basitten zora (çizimden-işleme) ilerledikçe öğrencilerin katkısı azalmakta ya da yaptıkları yorumlarının 

matematiksel muhakeme açısından zorlanıldığı da kaydedilmiştir.  Bu noktalarda öğretmen müdahale 

etmiş öğrencilerin soru sormalarını sağlayacak daha basit parçalar halinde öğrencilerin dinlemelerini 

sağlamaya çalışmıştır. Öğretmenin sorduğu bazı soru kalıpları şöyledir: “Mesela şöyle yapmış olsaydı, 

nasıl yapardınız peki?”, ““Burada bu işlemi yapmanın sebebi nedir?”, “Açıklamanı tahtada da gösterir 

misin?”. Bu şekilde Tartış aşamasında verimli bir tartışma ortamı oluşturacak şekilde öğretmen ve 

öğrenci tarafından süreç içerisinde düzenlenmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretim dizisinin ilk etkinlikten son etkinliğe kadar Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modelinin 
aşamalarını göz önünde bulundurularak zenginleştirdiği içerik; öğretmeni derse hazırlamış, ders içi 
süreçte hem öğretmene sınıfın ilerleyişini göz önünde bulundurarak esneklik sağlamış hem de 
öğretmenin dersin amacına bağlı kalarak konu dışına çıkmasını sınırlandırmıştır. Öğretmen, araştırmacı 
dışında, sınıf öğrenmesine sorularıyla birlikte rehberlik etmiştir ve araştırmacıyla beraber öğretmen aktif 
olarak günlük planlamaya katılmıştır (Cobb ve Yackel, 1996). Her öğrencinin kendi matematiksel 
gerçekliği olduğu kabul edilerek tartışmalar yürütülmüştür. Bu gerçekler, öğrencilerin ne söylediklerini 
ve öğrencilerin matematiksel bir etkinlik gerçekleştirirken neler yaptıkları üzerine kurulmuştur. Yani, 
öğrenciler matematik anlayışlarını sosyal çevre ile etkileşime girerek bireysel olarak biçimlendirme fırsatı 
bulmuşlardır. Temel odak noktası öğrencilerin düşünme biçimlerine dayalı olup etkileşimli matematik 
iletişimi bu yöntemin merkezinde yer almıştır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda alanyazında 
bahsedilen farklı fikirlerin üretilmesi, tartıştırılması, muhakeme edilmesi gibi öğrenciden beklenen 
becerilerin (Lappan, 2014; MVP, 2017, 2019; Stein vd., 2008) ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmuştur. 
Çözümlerin bu şekilde bir araya getirilmesi öğrencilerin fikirlerini grup ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşması, 
kullandıkları stratejilerin kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmeleri, geliştirmeleri ya da çürütmeleri neden 
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olduğu bu anlamda da öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bulgulardaki farklı roller 
incelenip zorlukları ve katkıları düşünülerek bireysel öğrenme ve sosyal öğrenmenin bir arada olduğu, 
Başlat-Keşfet-Tartış modeli ile öğretim planları tasarlanabilir. 

Dikkate değer diğer bir husus ise çoğu öğrencinin daha önce bu ortamı deneyimlemediği için, sınıf 
arkadaşlarını dinlemekte zorlandığı olmuştur. Öğrenmek için “Birbirini dinlemek” bu uygulamada bir 
sosyal norm haline gelememiştir. Sosyal normlar sosyal öğrenme boyutunun da vurgulandığı öğrenme 
ortamlarında disiplinlerarası geçerliliği olabilen öğretmen ve öğrenci tarafından kabul edilmiş, 
öğrenmeyi destekleyen davranış örüntüleridir (Cobb ve Yackel, 1996). Tartışma sırasında birbirlerini 
dinlemeyi ve başkalarının çözümleri üzerinden farklı çözüm önerileri üretmeyi öğrendikleri söylenebilir 
ama bunu tam olarak kazanmak için bütün derslerle ortak bir çalışma yürüterek o sınıfın sosyal normu 
olarak kazandırmak için olay araştırması yapılabilir. Aynı zamanda, tartışma aşamasında öğrencilere 
çözümleri üzerinde çalışma fırsatı vermek ve fikirlerini paylaşmalarını istemek, onları birbirlerinden 
öğrenmeye teşvik etmek de yine sosyal boyutun bir parçası olan sosyomatematiksel normların (Cobb ve 
Yackel, 1996) da oluşmasına destek verdiği söylenebilir. Sosyal normlar ve sosyomatematiksel normlar, 
matematik uygulamalarını ve dolayısıyla öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yardımcı unsurlardır (bkz. 
Stephan ve Akyüz, 2012). 

Bu çalışmada Başlat-Keşfet-Tartış öğretim modeli merkezinde öğrenme ortamı, öğrenci ve 
öğretmen rolleri tanımlanmaya çalışılmış geliştirilmesi gereken yönler ifade edilmiştir. Bu açıdan öğretim 
süreciyle uyumlu Başlat-Keşfet-Tartış gibi bir öğretim modelinin başka sınıflara uygulandığında ortaya 
çıkabilecek özelliklerin bu çalışmada tanımlanan özelliklerle benzerlik gösterebileceği durumu 
alanyazındaki başka çalışmalarla da desteklenmiştir (Forman, 1996; Stein vd., 2008). Öte yandan, Akar 
ve Yıldırım (2005) tarafından geleneksel bir sınıf ortamından sosyal yapılandırmacılık yaklaşımını 
benimseyen diğer bir sınıf ortamına geçişte öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorlukları ifade 
edilmiş ve yapılacak yeni araştırmaların bu geçişi kolaylaştırmak açısından önemli olabileceği 
vurgulanmıştır. Akar ve Yıldırım’ın (2005) dile getirdiği kalabalık sınıf ortamı, öğrenme sorumluluğunun 
üstlenilmesi gibi geçişte zorluk teşkil edebilecek bulgular, Başlat-Keşfet-Tartış modelinin bu çalışmada 
uygulandığı şekliyle zorluk olarak ortaya çıkmamıştır. Bu anlamda önerilen öğretim modelinin 
yapılandırılmış olması itibariyle anlatma-dinleme ilişkisi üzerine kurgulanmış bir öğrenme ortamından 
tartışma ortamına geçişi kolaylaştırabilecek bir yöntem olarak kabul edilebilir. Son olarak bu çalışma 
oran-orantı öğretim dizisi ile sınırlandırılmış olması itibariyle başka matematik konuları temelinde 
hazırlanmış Başlat-Keşfet-Tartış öğretim planlarında ortaya çıkacak rollerin yeniden araştırılması ve 
öğrencinin öğrenmesi üzerine etkisinin ölçülmesi sonraki çalışmalar için önerilmektedir.  
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Matematik Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası 

Yaklaşıma İlişkin Görüşleri 

Bahadır Yıldız211, Gülşen Daşçı212, Melike Nur Köroğlu213, Melis Hatun Savaş214 

Öz 

Bilgi üretiminin, paylaşımının ve tüketiminin çok hızlı olduğu yeni dünya düzeninde problem çözme 
süreçleri de bu değişimden etkilenmeye başlamış ve günlük hayat problemlerinin çözümlerinde pek çok 
disipline ait bilgilerin kullanılmasına olanak sağlamaya başlamıştır. Bunun gibi problemlerin çözümünde 
farklı disiplinlere ait bilgilerin bir amaca özgü olarak bütünleştirilmesi süreci disiplinlerarası yaklaşım olarak 
isimlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle iyi problem çözücüler yetiştirecek olan matematik öğretmen 
adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla bir 
devlet üniversitesinin ilköğretim matematik eğitimi programında 1.,2.,3. ve 4. Sınıflarda öğrenim 
görmekte olan, 180 kadın, 45 erkek toplam 225 ilköğretim matematik öğretmen adayının görüşlerine 
başvurulmuştur. Katılımcılara, araştırmacılar tarafından geliştirilen, 6 adet açık uçlu sorudan oluşan bir 
anket uygulanmıştır. Toplanan verilere nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin 8 ana tema altında 
toplandığı görülmüştür. Bu sonular ayrıntılı olarak bulgularda sunulmuştur. Sonuç olarak matematik 
öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin bilgilerinin olduğu, öneminin, avantaj ve 
dezavantajlarının farkında oldukları görülmüş ancak yeterli tecrübelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası yaklaşım, matematik öğretmen adayları, matematik eğitimi 

Abstract 

 In the new world order, where information production, sharing and consumption are very fast, problem-
solving processes have started to be affected by this change and it has begun to allow the use of 
information belonging to many disciplines in the solution of daily life problems. The process of integrating 
information from different disciplines in a specific way in solving such problems is called an 
interdisciplinary approach. From this point of view, it is aimed to reveal the opinions of pre-service 
mathematics teachers who will train good problem solvers about interdisciplinary approach. For this 
purpose, 225 pre-service mathematics teachers (180 females and 45 males) were consulted. A 
questionnaire developed by the researchers and consisting of 6 open-ended questions was applied to the 
participants. Content analysis, which is one of the qualitative analysis methods, was applied to the 
collected data. As a result of the analysis, the opinions of pr-service teachers about the interdisciplinary 
approach were gathered under 8 main themes. These results are presented in detail in the findings. As a 
result, it was seen that pre-service mathematics teachers has knowledge about the interdisciplinary 
approach, they are aware of their importance, advantages and disadvantages, but they have not enough 
experience. 

Keywords: Interdisciplinary approach, mathematics pre-service teachers, mathematics education 

Giriş 

Teknolojik gelişmelerin hızı, bilgi üretimi ve paylaşımını da hızlandırmıştır. Bu süreç üretilen bilgiye oldukça 
hızlı şekilde erişilmesini ve kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. Günlük hayat problemlerinin çok 
boyutlu yapısı, çözümlerinde farklı alanlara ait bilgilerin bütünleşik olarak kullanılmasını gerektirmektedir. 
Bu tür problemlerin çözümünde olduğu gibi farklı disiplinlere ait bilgilerin bir amaca özgü olarak 
bütünleştirilmesi süreci disiplinlerarası yaklaşım olarak isimlendirilmektedir (Yıldız, 2017). Bu yaklaşım 
problem çözme süreçlerine çoklu bakış açısı getirdiği gibi öğrencilere analiz, sentez, eleştirel düşünme gibi 
üst düzey düşünme becerileri de kazandırmaktadır. (Jacobs, 1989) Disiplinlerarası yaklaşımda öğrenciler 

                                                           
211 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, bahadir@bahadiryildiz.net 
212 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, gulsen.dasci@gmail.com 
213 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, melikenur_9@hotmail.com 
214 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, melishatun.12@gmail.com 



 

1147 
 

farklı derslere ait konuların günlük hayatlarındaki problemlere karşı farkındalık oluşturur ve bu 
problemlere karşı çözüm becerileri geliştirir (Özkök,2005). 

Disiplinlerarası yaklaşım son zamanlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde kendini sıkça göstermeye 
başlamıştır. Bu bakış açılarının problem çözme sürecinin niteliğini artıracağı açıkça görülmektedir. Ancak 
normal öğrenme-öğretme süreçleri incelendiğinde derslere bağımlı tek disiplinli bir süreç izlendiği 
görülmektedir. Tek disipline dayalı öğretimde farklı derslere ait bilgilerin birbirleriyle olan ilişkileri 
gösterilmemektedir. (Yıldırım,1996) Bu tek disipline dayalı öğretim süreci sonucunda öğrencilerin 
disiplinlerarası becerileri kazanmaları oldukça zordur. Öğrenciler derslerini tek disipline odaklı işledikleri 
zaman derse ait diğer disiplinlerin bakış açılarını görememektedirler ve bu durumdan dolayı tek disipline 
dayalı öğretim eleştirilmektedir (Jacobs, 1989). Yapılan çalışmalar incelendiğinde disiplinlerarası 
yaklaşımın, öğrencilerin akademik başarılarına, problem çözme becerilerine, eleştirel düşünmelerine, 
matematiğe karşı tutum ve motivasyonlarına olumlu katkılar yaptığı görülmektedir (Lawrance, 1993; 
Vidaurry, 1996; Sullivan, 2000; Guercio, 2003). 

Bu noktadan hareketle mezun olduklarında öğrencilerine nitelikli problem çözme becerileri 
kazandırmaları beklenen öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri ve tecrübeleri 
oldukça önemlidir. 

Disiplinlerarası yaklaşım program hazırlanması ve uygulanması açısından tek disiplinli yaklaşıma göre daha 
fazla zaman, çaba ve işbirliği gerektirdiği belirtilmektedir. Disiplinlerarası yaklaşımın bize getirileri göz 
önünde bulundurulduğunda, disiplinlerarası yaklaşıma göre program geliştirmenin önemi ve gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır (Yıldırım,1996). Bu katkılar göz önünde bulundurularak disiplinlerin bilinçli şekilde 
ilişkilendirilmesi önemlidir. Disiplinlerarası yaklaşımı öğrenme-öğretme sürecine taşıyacak kişiler 
öğretmenlerdir (Lonning, DeFranco & Weinland, 1998). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi süreçte 
disiplinlerarası yaklaşımın etkili olduğuna inanmaları ve disiplinlerarası yaklaşımı benimsemelerinin, 
öğretmenlik süreçlerini doğrudan etkilemesi beklenmektedir. Öğretmenlik hayatlarına bu yaklaşımı 
taşıyabilmeleri için ise derslerinde uygulamalı olarak deneyimlemeleri gerekmektedir. 

Bu nedenle öğretmen adaylarının öncelikle konuya ilişkin görüşlerinin alınması ve varsa tecrübelerinin 
sorgulanması uygun görülmüştür. 

Yöntem 

İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşlerini 
belirlemek amacıyla toplanan verilere nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi 
çeşitli yollarla toplanan büyük veri gruplarının sistematik hale getirilmesi ve nicelleştirilmesi için 
kullanılmaktadır. Bu amaçla verilerde yer alan ve çalışmanın amacına uygun anlam taşıyan parçalara ortak 
isimler verilerek kodlar elde edilmektedir. Ardından ilişkili kodlar gruplanarak temalar elde edilmektedir 
(Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012).  

Bu çalışmada da öğretmen adaylarından toplanan veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. 
Ardından uyuşmazlık yaşanan kodlar için görüşmeler yapılmış ve fikir birliğine varılmıştır. Son olarak elde 
edilen kodlar ilişkili olarak gruplandırılarak temalar elde edilmiştir. 

Katılımcılar  

Bu çalışma kapsamında elverişli örneklem yöntemiyle belirlenen, bir devlet üniversitesinin ilköğretim 
matematik eğitimi programında 1.,2.,3. ve 4. Sınıflarda öğrenim görmekte olan, 180 kadın, 45 erkek 
toplam 225 ilköğretim matematik öğretmen adayının görüşlerine başvurulmuştur. 

Sınıflara göre dağılımları incelendiğinde; 1.sınıfta 48 kadın 16 erkek toplam 64, 2. Sınıfta 52 kadın 13 erkek 
toplam 65, 3. Sınıfta 34 kadın 8 erkek toplam 42, 4. Sınıfta 46 kadın 8 erkek toplam 54 katılımcının 
çalışmaya destek verdiği görülmektedir. Katılımcıların dağılımı Tablo1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. 
Katılımcıların dağılımı 

Sınıf 
Kadın(f,%) Erkek(f,%) 

Toplam 
f % f % 
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1 48 %16,61 16 %5,54 64 

2 52 %17,99 13 %4,50 65 

3 34 %11,76 8 %2,77 42 

4 46 %15,92 8 %2,77 54 

Toplam 180 %62,28 45 %15,57 225 

 

Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının görüşlerinin toplanması için araştırmacılar tarafından, 6 adet açık uçlu sorudan 
oluşan bir anket geliştirilmiştir.  

Hazırlanan anket içeriğinde;  

● matematik dersinin diğer derslerle ilişkilendirilmesi, 

● matematik dersini diğer derslerle ilişkilendirmenin avantaj ve dezavantajları,  

● matematik eğitimi derslerinde içerik hazırlanırken diğer derslerle bağlantı kurup kurmadıkları,  

● tüm disiplinlerin birbiriyle ilişkili olup olamayacağı,  

● matematik dersini ilişkilendirdikleri diğer dersler hakkında örnekleri ve 

● matematik dersini diğer derslerle ilişkilendirirken nelere dikkat edileceği hakkında görüşlerine ilişkin 
sorular yer almaktadır. 

Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin 8 ana tema 
altında toplandığı görülmüştür. Her tema sırası ile başlıklar halinde sunulmuştur. 

Disiplinlerarası Yaklaşımın Öğrencilere Yönelik Avantajları 

 
Bu bölümde öğretmen adaylarının “Disiplinlerarası Yaklaşımın Öğrencilere Yönelik Avantajları”na ilişkin 
görüşlerine yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının günlük yaşam ile ilişkilendirme, diğer derslerin 
öğrenilmesinde kolaylık sağlanması ve öğrenmenin kalıcı ve etkili olması üzerine odaklandıkları 
görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirme kodu için öğretmen 
adaylarının “  …  matematik günlük yaşamımızın her anında olduğundan dolayı her dersle ilişkili olmalıdır.”, 
“Matematik günlük hayatımızda her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle diğer derslerle 
ilişkilendirilmelidir …” vb ifadeleri dikkati çekmektedir. Yine benzer şekilde kolay, kalıcı, etkili öğrenme 
kodlarına ilişkin öğretmen adaylarının yanıtlarında “… kalıcılığı arttırıyor ve çok yönlü düşünmeyi sağlar”, 
“Derslerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.”, “Diğer derslerin daha kolay öğrenilmesini sağlayabilir …”, “ 
... hem matematiği hem ilişkilendirilen dersi daha iyi anlar” ifadelerine yer verdikleri görülmüştür. 
 

Tablo 2. 
Disiplinlerarası Yaklaşımın Öğrencilere Yönelik Avantajları 

Tema Kodlar Frekans 

Öğrenciy
e yönelik 
avantajla

r 

Günlük yaşamla ilişkilendirilmeyi sağlar  95 

Diğer dersleri öğrenmede kolaylık sağlar 65 

Kalıcı / etkili öğrenme sağlar 62 

Anlamayı kolaylaştırır  40 

Somut öğrenmeyi sağlar 22 

Bütünsel düşünmeyi sağlar  12 

Somut, akla yatkın şeyler, mantığa uygunluk önemlidir.  11 
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Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir  7 

Derin öğrenme sağlar  6 

Matematiğe olan bakış açısı/kompleks düşünme  4 

Daha anlaşılır ve kolay öğrenme sağlar.  1 

 

 

Disiplinlerarası Yaklaşımın Derse Yönelik Avantajları 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Disiplinlerarası Yaklaşımın Derse Yönelik Avantajları” na ilişkin 
görüşlerine yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 
Disiplinlerarası Yaklaşımın DerseYönelik Avantajları 

Tema Kodlar Frekans 

Derse 
Yönelik 

Avantajları 

Dersin anlaşılır, anlamlı olmasını sağlar 41 

Dersleri ilgi çekici hale getirir.  32 

Matematik dersinin ilgi çekici hale gelmesi  5 

  

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının dersin anlaşılır, anlamlı olmasını sağlama ve dersleri ilgi 
çekici hale getirme üzerine odaklandıkları görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları incelendiğinde dersin 
anlaşılır, anlamlı olmasını sağlar kodu için öğretmen adaylarının " Matematik diğer tüm derslerin alt 
yapısını oluşturur ve  derslerin anlaşılmasını kolaylaştırır...”, “Diğer derslerle ilişkilendirerek matematiğin 
daha anlamlı kılınmasını sağlar.” vb ifadeleri kullanılmıştır. Yine benzer şekilde derslerin ilgi çekici hale 
getirir kodu için öğretmen adaylarının ”Dersleri dikkat çekici kılar ve derse katılım arttırılabilir…” 
ifadelerinin kullanıldığı görülmüştür. Matematik dersinin ilgi çekici hale gelmesi kodu için “matematik 
dersi diğer derslerle ilişkilendirildiği zaman matematik dersine ilgisi olmayan bir öğrenci dikkatini çeken 
başka bir dersle matematiği ilişkilendirebileceği için matematiğe olan ilgisi artabilir.”  vb şekilde  ifade 
etmişlerdir. 

 

 

Disiplinlerarası Yaklaşımın Dezavantajları 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Disiplinlerarası Yaklaşımın Dezavantajları”na ilişkin görüşlerine yer 
verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. 
Disiplinlerarası Yaklaşımın Dezavantajları 

Tema Kodlar Frekans 

Dezavantajlar 

Matematiksel işlem becerisi iyi olmayan öğrenciler için diğer 
derslerde kopukluk olabilir.  

43 

Amacına uygun hazırlanmaz ise faydalı olmaz  17 

Kavram yanılgısına neden olabilir  22 

Zaman kaybı yaşanabilir  7 

Dezavantajı yoktur  27 

Aynı konu tekrara düşüp derse karşı ilgi azalabilir 2 

Amacına uygun planlanmamışsa derse karşı kopmalar olabilir  6 

Asıl konudan kopmalar olabilir  6 

Her disiplin matematiği içermeyebilir  5 

Matematiksel ifadeler yok olur  1 
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Öğrencileri sıkabilir  1 

Fazla çalışma ve plan  2 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının matematiksel işlem becerisi iyi olmayan öğrenciler için diğer 
derslerde kopukluk olabilir, amacına uygun hazırlanmaz ise faydalı olmaz, kavram yanılgısına sebep olabilir 
üzerine odaklandıkları görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları incelendiğinde matematiksel işlem 
becerisi iyi olmayan öğrenciler için diğer derslerde kopukluk olabilir kodu için öğretmen adaylarının 
“Matematiği yapamayan bir öğrenci diğer dersleri de yapamayabilir bu dezavantajlarındandır.”, 
“Dezavantajı matematik yapamayan, anlayamayan biri ilişkilendirilen dersi de anlamayabilir.” vb ifadeleri 
kullanmıştır. Benzer şekilde dezavantaj olarak kavram yanılgısına neden olabilir, Amacına uygun 
hazırlanmaz ise faydalı olmaz kodlarına ilişkin öğretmen adaylarının cevapları “Öğretmen ilişkilendirilen 
konuda yetkin değilse öğrencide yanlış anlamlar ve kavram yanılgılarına neden olabilir.”, “Diğer derslerle 
ilişki doğru şekilde yapılmazsa ilgisini kaybedebilir.” vb ifadelere yer verdikleri görülmüştür. 

 

Matematiğin ilişkilendirilebileceği Diğer Dersler 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Matematiğin ilişkilendirilebileceği Diğer Dersler” temasına ilişkin 
görüşlerine yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. 
Matematiğin ilişkilendirilebileceği Diğer Dersler 

Tema Kodlar Frekans 

Matematiğin  
ilişkilendirilebileceği  

Diğer Dersler 

Fen Bilimleri 139 

Fizik 51 

Sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, edebiyat vs)  67 

Müzik 30 

Matematik etrafında ilişkiler kurma  29 

Beden Eğitimi 10 

Kimya 8 

Bilgisayar  2 

Astronomi ile yakından ilgilidir.  1 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adayları, matematik dersinin en çok ilişkilendirilebileceği dersler olarak 
sırasıyla fen bilimleri, sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, edebiyat, vs), fizik derslerini dile getirmişlerdir. Örnek 
katılımcı cevapları incelendiğinde bu kodlara ait öğrenci cevapları “Fen ve teknoloji Örneğin canlıların 
sınıflandırılması ve kümeler konusu”,” Sosyal bilgiler, fen bilgisi dersleriyle ilişkilendirebiliriz…”  vb ifadeler 
kullanıldığı görülmüştür. Benzer şekilde katılımcıların matematik dersini müzik, beden eğitimi, kimya, 
bilgisayar ve astronomi dersler ile de ilişkilendirdikleri görülmüştür. 

 

Matematik Dersinde Disiplinlerarası Bağlantılar Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Disiplinlerarası Bağlantılar Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar”ına ilişkin görüşlerine yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6. 
Disiplinlerarası Bağlantılar Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Tema Kodlar Frekans 

Matematik 
Dersinde 

Disiplinlerarası 
Bağlantılar 
Kurulurken 

Matematik dersi ile uyumuna dikkat edilmeli ve konu benzerliği 
dikkate alınmalıdır.  

75 

Asıl amacın matematik olduğu unutulmamalı ve matematiğin önüne 
diğer ders geçmemelidir.  

33 

Yalın basit ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. 26 
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Dikkat 
Edilmesi 
Gereken 
Hususlar 

İlişkilendirilen durumun matematiği ne kadar kapsadığına dikkat 
edilmelidir.  

11 

Kavram yanılgısı olmamaya dikkat edilmelidir.  9 

İşlemlere, matematik hesabı olan yerlere dikkat edilmelidir. 8 

Kazanıma uygun olmalıdır.  4 

Matematiğin diğer derslerle arasında kopmaz bir bağ olduğu 
unutulmamalıdır. 

3 

Öğrencinin ilişkilendirilen konu hakkında bilgisinin olması  3 

Uzmanlar ile işbirliği önemlidir.  1 

Öğretmen rehber görevinde olmalı, ilişkiyi çocuktan beklemeli.  1 

Öğrencilerin nasıl düşündüğüne dikkat edilmelidir.  1 

Matematiğin gerekli olduğu bilinci unutulmamalıdır.  1 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının matematik dersi ile uyumuna dikkat edilmedi ve konu 
benzerliği dikkate alınmalıdır, asıl amacın matematik olduğu unutulmamalı ve matematiğin önüne diğer 
ders geçmemelidir, yalın basit ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır üzerine odaklanılmıştır. Örnek katılımcı 
cevapları incelendiğinde matematik dersi ile uyumuna dikkat edilmedi ve konu benzerliği dikkate 
alınmalıdır kodu için öğretmen adaylarının “İlişkilendirilen dersin içeriğine dikkat edilmeli içeriğinin 
matematiğe uygunluğuna dikkat edilmelidir.”, “Matematikle diğer derslerin ortak noktalarına dikkat 
edilmeli ve ona göre ilişkilendirilmeli.” vb ifadeleri dikkat çekmektedir. Benzer şekilde asıl amacın 
matematik olduğu unutulmamalı ve matematiğin önüne diğer ders geçmemelidir, Yalın basit ve anlaşılır 
bir dil kullanılmalıdır kodlarına ilişkin öğretmen adaylarının yanıtlarında “Matematiğin amacından 
ilişkilendirdiğimiz dersin amacından çıkılmadan ilişkilendirme yapılmalı.”, “Öğrencilere karşı yalın basit 
anlaşılır bir dil kullanılmalı…” ifadelerine yer verdikleri görülmüştür. 

 

 

Tüm Disiplinlerin İlişkilendirilebilecek Olması 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Tüm Disiplinlerin İlişkilendirilebilecek Olması” temasına ilişkin 
görüşlerine yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 
Tüm Disiplinlerin İlişkilendirilebilecek Olması 

Tema Kodlar Frekans 

Tüm Disiplinlerin 
İlişkilendirilebilecek 

Olması 

Bilimler bütündür ve aralarında keskin bir çizgi yoktur  52 

Derslerin ortak paydada buluşması (her ders birbiriyle iç içedir)  27 

Sözel ve sayısal dersler ilişkilidir  17 

Her ders birbirini geliştirir  2 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının bilimler bütündür ve aralarında keskin bir çizgi yoktur, 
derslerin ortak paydada buluşması (her ders birbiriyle iç içedir), sözel ve sayısal dersler ilişkilidir üzerine 
odaklandıkları görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları incelendiğinde bilimler bütündür ve aralarında 
keskin bir çizgi yoktur ve derslerin ortak paydada buluşması (her ders birbiriyle iç içedir) kodları için 
öğretmen adaylarının “bilim iç içedir. Bu yüzden matematik dersi diğer derslerle ilişkilendirilmesi gayet 
normal bir durum “, “bence hiçbir ders birbirinden bağımsız değildir.”, “Matematik hayatın her alanında 
vardır ve herkesi kapsar. Herkes için aynıdır. Bu yüzden diğer derslerinde içerisindedir... “ vb ifadeleri dikkat 
çekmektedir. Benzer şekilde sözel ve sayısal dersler ilişkilidir koduna ait öğretmen adaylarının yanıtlarında 
“…fizik ve kimya derslerinde matematiksel bir sürü işlem var”, “zaman mekan gibi konuyu türkçe sayesinde 
matematiğe aktarabiliyorum” ifadelerine yer verdikleri görülmüştür. 
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Her Disiplinin İlişkilendirilemeyecek Olması 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Her Disiplinin İlişkilendirilemeyecek Olması” na ilişkin görüşlerine yer 
verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. 
Her Disiplinin İlişkilendirilemeyecek Olması 

Tema Kodlar Frekans 

Her Disiplinin 
İlişkilendirilemeyecek 

Olması 

Sadece bazı dersler ilişkilendirilebilir   49 

Sayısal dersler ile sözel dersler ilişkilendirilmez   41 

İlişkilendirme doğru bir şekilde yapılmıyor  2 

Matematiğin içeriği farklı olduğu için ilişkilendirilemez   5 

Her dersin içeriği kendine özgündür   2 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının sadece bazı dersler ilişkilendirilebilir ve sayısal dersler ile 
sözel dersler ilişkilendirilemez üzerine odaklandıkları görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları 
incelendiğinde sadece bazı dersler ilişkilendirilebilir ve sayısal dersler ile sözel dersler ilişkilendirilemez 
kodları için öğretmen adaylarının “Her konuyu ilişkilendiremesek bile bazı konular arasında bir ilişki 
bulabiliriz”, “… Çünkü Türkçe ile fen ve teknoloji dersini ilişkilendirecek bir şey gelmedi akıma.”,vb 
ifadelerine yer verdikleri görülmüştür. 

 

 

Matematiğin Diğer Disiplinler İçerisindeki Yeri 

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Matematiğin Diğer Disiplinler İçerisindeki Yeri ”ne ilişkin görüşlerine 
yer verilmektedir. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. 
Matematiğin Diğer Disiplinler İçerisindeki Yeri 

Tema Kodlar Frekans 

Matematiğin  
Diğer  

Disiplinler 
İçerisindeki Yeri  

Matematik her alanda olan temel bir derstir  71 

Matematiğe olan ihtiyacı ortaya çıkarır  3 

 

Tablo 9 incelendiğinde öğretmen adaylarının matematik her alanda olan temel bir derstir kodu üzerine 
odaklandıkları görülmektedir. Örnek katılımcı cevapları incelendiğinde matematik heralanda olan temel 
bir derstir kodu için öğretmen adaylarının “Matematik dersler arasında en temel olanı diyebiliriz…”, 
“Matematik bence diğer derslerin temelidir. Her derse katkısı olduğunu düşünüyorum.” vb ifadelerine yer 
verdikleri görülmüştür.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Alanyazında öğretmenlerle yapılan çalışmalara paralel bulgulara ulaşılan çalışma sonucunda öğretmen 
adaylarının disiplinlerarası yaklaşımın öneminin ve avantajlarının farkında oldukları görülmüştür. 
Yaklaşımın avantajları konusunda öğretmen adayları disiplinlerarası yaklaşım ile öğrenmenin 
somutlaşacağı, çoklu bakış açılarının kazanılacağı, matematiğe karşı olumlu tutum geliştireceği, 
matematik dersinin ilgi çekici hale geleceğine ilişkin olumlu görüşler sunmuşlardır. Bu bulgular Elliott, Oty, 
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Mcarthur ve Clark (2001), Demirel, Tuncel, Demirhan ve Demir (2008) ve Matthews, Adams ve Goos 
(2009) çalışmalarına parallellik göstermektedir. 

Matematiğin diğer disiplinler içerisindeki yerini tanımlayan katılımcılar Golley’in (1997) belirttiği gibi 
matematiği dünyayı anlamlandırmayı sağalayan temel bir disiplin olarak ele almışlar ve her disiplinin 
içerisinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Buna karşın disiplinlerarası yaklaşıma temkinli yaklaşmayı tercih eden öğretmen adayları ise matematiğin 
her disiplinle ilişkilendirilemeyeceği, esas konudan kopmalar yaşanabileceği, zaman kaybı olabileceği, 
kavram yanılgıları oluşabileceği yönünde dezavantajlarını paylaşmışlardır. Matthews, Adams ve Goos 
(2009) çalışmasında bu endişeyi destekler nitelikte bir sonuç bulmuş ve matematik dersinde düşük başarı 
gösteren öğrencilerin disiplinlerarası yaklaşımla hazırlanmış içerikten daha az yarar sağladıklarını 
göstermektedir. Bu duruma uygun olarak öğretmen adayları disiplinlerarası yaklaşımla derslerin 
ilişkilendirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar için, matematik dersine uyumlu derslerin 
seçilmesi, asıl amacın matematik olduğu unutulmadan ilişkilendirme yapılması gerektiği, ilişkilendirilecek 
disiplinin matematiği ne kadar kapsadığına dikkat edilmesi gerektiği, kazanımlara uygun olmasına dikkat 
edilmesi gerektiği, öğrencilerin ilişkilendirilen diğer dersle ilgili bilgi sahibi olmasının gerektiği, 
uzmanlardan destek alınması gerektiği gibi önerilerde bulunmuşlardır. 

Matematiğin her ders ile ilişkilendirilemeyeceği görüşünü sunan öğretmen adayları fen bilimleri dersleri 
başta olmak üzere, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar alanlarına ek olarak sosyal bilgiler, coğrafya, tarih, 
beden eğitimi, müzik gibi derslerin de matematik ile ilişkilendirilebileceğini örnekler vererek 
açıklamışlardır. Ilişkilendirme ve bütünleştirme süreci anlamnlı şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir 
süreçtir. ABD Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council, 1990) yaptığı çalışmada, disiplinleri 
problem çözme süreçleri ve bilimsel yaklaşımlar açısından ele almıştır. Çalışma sonucunda 
bütünleştirilmeye en uygun alanların matematik, fen bilimleri ve teknoloji olduğu sonucuna varılmıştır. 
Benzer şekilde Taşdemir ve Taşdemir (2011) çalışmalarının sonucunda fen ve teknoloji dersi ile matematik 
dersi başarısının yüksek uyum gösterdiğini bulmuştur. Bu sonuç öğretmen adaylarının kendi tecrübeleri 
ve içgüdüsel olarak verdikleri cevapları destekler niteliktedir. Son dönemlerde ismi çokça duyulan STEM 
yaklaşımının çıkış noktalarından birisinin bu akademik bulgu olduğu kabul edilebilir (Yıldız, 2017). 

Sonuç olarak matematik öğretmen adaylarının disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin bilgilerinin olduğu, 
öneminin, avantaj ve dezavantajlarının farkında oldukları görülmüş ancak yeterli tecrübelerinin olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Matematik eğitimi programlarında disiplinlerarası yaklaşıma daha çok yer verilmesi ve 
uygulamalı örneklerle derslere katılması önerilmektedir. 
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Matematik Tarihine Yönelik Tasarlanan Dijital 

Öykülerle İlgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 

Elmas Eliçe Çetinöz215, Nihal Düzalan216, Burçin Gökkurt Özdemir217 

 

Öz 

Matematik tarihi, matematiğin diğer disiplinlerle arasındaki bağlantıları oluşturur, öğrencilere daha 
geniş bir bakış açısı sağlayarak onların daha derin anlamalarına olanak sağlar. Küçük yaştaki çocukların 
teknolojiye olan ilgisi dikkate alınırsa, bu araştırmada matematik tarihinin dijital öykülerle sunulması ve 
öğrencilerin bu dijital öykülere yönelik materyaller hakkındaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 
Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı esas alınmıştır.  Bu kapsamda, durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır.  Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde iki ortaokulda (devlet, özel) 
gerçekleştirildi. Araştırmanın katılımcılarını yedinci ve sekizinci sınıfta okuyan toplam 57 öğrenci 
oluşturmaktadır. Katılımcılar seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Uygulama süreci 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada matematik tarihine 
yönelik dijital öyküler tasarlanmıştır. Öğrencilerin formüllerde, kavramlarda vb. durumlarda 
karşılaşabileceği matematikçiler  (Pisagor, Thales, Öklid gibi) dikkate alınmıştır. Ayrıca ders kitaplarında 
vurgulanan matematikçilere de yer verilmiştir. Çalışmanın geçerliği kapsamında, tasarlanan dijital 
öykülerin görselliği ve anlaşılırlığı konusunda uzman bir öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın 
güvenirliği için 15 öğrenci ile pilot uygulama yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  İkinci aşamada 
dijital öyküler 4 hafta boyunca uygulanmıştır. Üçüncü aşamada öğrencilerin matematik tarihine ilişkin 
dijital öyküler hakkındaki görüşlerini tespit etmek için 6 açık uçlu sorudan görüşme formu hazırlanmıştır. 
Görüşmeler odak grup görüşmesi şeklinde yürütülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin çoğunun matematik 
tarihine ilişkin dijital öykülerle ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, 
matematik tarihine ilişkin dijital öyküleri, eğlenceli, ilgi ve dikkat çekici, etkileyici, öğretici vb. olarak ifade 
etmişlerdir. Öğretici kodunda görüş belirten bazı öğrenciler, Öklid, Pascal hakkında bilgi sahibi olduklarını 
ifade ederken; bazıları da Cahit Arf, Ömer Hayyam, Harezmî gibi matematikçiler hakkında bilgi sahibi 
olduklarını ifade etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Matematik tarihi, dijital hikâye, öğrenci, görüş 

 

An Investigation of Students' Views on Digital Stories Designed on 
the History of Mathematics 

Abstract 

The history of mathematics creates links between other disciplines and mathematics, allowing 
students to understand their deeper understanding by providing a wider perspective. Considering the 
interest of young children in technology, the aim of this study is to present the history of mathematics 
with digital stories and to obtain the students' opinions towards these materials. This study was based 
on qualitative research approach. In this context, the case study method was used. This study was 
carried out in two secondary schools (state and private) in the fall semester of 2018-2019 academic 
year. The participants of this study are 57,  seventh and eighth grade students. For the selection process 
of this study, convenient sampling as a purposive sampling method was used. The process was carried 
out in 3 stages. In the first stage, digital stories were designed for the history of mathematics. In the 
development process of the digital stories, frequently-encountered mathematicians in formulas and 
concepts such as Pythagoras, Thales, Euclidean were emphasized. Moreover, mathematicians who were 
emphasized in the coursebook were also included. Within the scope of the validity of the study, an 
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expert faculty member was contacted regarding visuality, clarity and content of the digital stories. For 
the reliability of the study, a pilot study was conducted with 15 students and necessary corrections were 
made. In the second stage, the digital stories were applied for 4 weeks. In the third stage, interview form 
was prepared from 6 open-ended questions in order to determine the students' opinions about digital 
stories about the history of mathematics. Interviews were conducted in a focus group. Content analysis 
technique was used in data analysis. In the light of the findings of the study, it was found that most of 
the students had positive opinions about digital stories related to the history of mathematics. The codes 
that emerged from the analysis of this study are: Students, digital stories about the history of 
mathematics as a positive opinion, fun, attention and attention, impressive, instructive etc. codes have 
been identified. Some students who expressed their opinions in the instructor code stated that they had 
information about Euclid and Pascal; some of them also have knowledge about mathematicians such as 
Cahit Arf, Omer Hayyam, Harezmi. 

Keywords: History of Mathematics, Digital Story, Student, Opinion 

 

Giriş 

Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzak, 
büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine 
kurulmuş evrensel bir dildir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Matematiğin, bilimsel ve teknik 
alanlarda, sosyal bilimlerde ve iş dünyasında önemi artmaktadır (İlhan & Öner-Sünkür, 2013). Özgeldi ve 
Osmanoğlu (2017) matematiğin başka disiplinlerle ve günlük hayatla kopuk olarak işlenmesi sonucunda 
öğrencilerin, matematiği anlamakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Matematiği anlama, günlük 
yaşamda ve iş hayatında kullanma gereksinimi hiçbir zaman günümüzdeki kadar fazla olmamıştır ve bu 
gereksinimin artarak devam edeceği öngörülmektedir (Gökmen, Budak & Ertekin 2016). Matematik 
yapısı gereği soyut kavramların öğretildiği bir ders olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığı bir ders 
olarak bilinmektedir (Öztop & Toptaş 2017). Matematik, öğrencilerin çoğunluğu tarafından zor bir ders 
olarak algılanmaktadır. Bu durum öğrencilerin matematikten uzaklaşmasına ve korkmasına neden 
olmaktadır (Dursun & Dede, 2004). 

 Matematik korkusunun oluşmasında dersle ilgili faktörler etkili olabilmektedir. Matematikte 
başarılı olmanın birinci aşaması matematiği sevmeye bağlı olduğundan öğretmenler ilkokul yıllarından 
itibaren öncelikle öğrencilere matematiği sevdirmeye çalışmalıdır (Söylemez & Kinay, 2010). Matematik 
eğitimindeki zorluklar dikkate alındığında, öğretmenlerin, öğrencilerine matematiği sunarken 
öğrencilerin matematik hakkındaki olumsuz düşüncelerini gidermeleri oldukça önemlidir (Aydoğdu & 
Yüksel 2013). Gürsoy’a (2010) göre öğrenciye matematiği sevdirecek, ona matematiğin doğasını 
tanıtabilecek, matematiğin hangi aşamaları geçerek günümüze geldiğini gösterecek, günlük hayatta nasıl 
kullanıldığını sunacak, kısacası matematiğe karşı inşa edilmiş duvarları yıkacak olan etkenlerden birisi de 
matematiğin tarihinin öğretimidir. Bolinger-Horton (2011), matematiğin, insanlık tarihinin en eski 
bilimlerinden biri olduğunu ve bugünkü matematiksel bilgilerin geçmişteki matematiğin bilinmesiyle 
desteklendiğini belirtmiştir. Matematik tarihi, matematiğin diğer disiplinler arasındaki bağlantılarını 
oluşturur, böylelikle bireye daha geniş bir bakış açısı sağlayarak öğrencilerin daha derin anlamalarına 
olanak sağlar (Dubey & Singh, 2013). Matematiğin tarihle olan ilişkisi matematiğin diğer disiplinlerle olan 
ilişkisinin bir kanıtı olarak düşünülebilir (Görür, 2016).   

Matematik derslerinde matematik tarihine yer vermek, öğrencilerin matematiğin açık, yaşayan, 
hisleri olan ve her zaman ilginç olduğu fikrini edinmelerini sağlayabilir (Karakuş,  2009). Fauvel’e (1991) 
göre matematik tarihinin matematik eğitiminde neden kullanılması gerektiği şu şekilde sıralanabilir: 
matematiği öğrenme motivasyonunu arttırır,  matematiksel bilginin insani yönünü ortaya çıkarır, 
matematiksel kavramların nasıl geliştiğini göstererek kavramların anlaşılmasını kolaylaştırır ve 
öğrencilerin matematik korkusunu azaltır. Bununla beraber, öğrencilerin matematikçilerin sürekli 
sayılarla uğraştıkları için zeki, fakat tuhaf insanlar olduğuna inanmalarıdır. Bir başka deyişle, öğrenciler 
matematiğin sevimsiz ve garip bir alan olduğunu, dolayısıyla da onunla uğraşanların da benzer özellikleri 
barındırdıklarını düşünmektedirler (Toluk-Uçar, Pişkin, Akkaş & Taşçı, 2010). Bayam’a (2014) göre, büyük 
matematikçilerin üzerinde çalıştığı konuda zaman zaman zorlandıklarını görmek, matematiği 
başaramama hissinin üstesinden gelmede öğrencilere yardımcı olacaktır. Matematik tarihi ile işlenen 
derslerde öğrencilerin tarihi bir arka planla konunun keşfine tanık olmaları, “Ben olsam nasıl yapardım?’’ 
sorgulaması içine girmeleri, öğretmenlere matematik tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gibi bir 
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sorumluluk getirse dahi, aksinin yapıldığı klasik matematik öğretimi ortamlarında matematik, anlamsız 
ezberler yumağı halini almaktadır (Bayam, 2012). Matematik tarihinin derslerde ele alınmasının sağladığı 
yararlardan bir diğeri de öğrencilerin, matematiğin bir gereksinim üzerine kurulduğunu öğrenmeleridir. 
Öğrencinin tarihteki tüm gelişmelerin mutlaka bir nedeni olduğunu bilmesi, ona anlamsız gelen soyut 
formüllerin bir gereklilikten dolayı ortaya çıktığını fark etmesine neden olmaktadır (Türker, Akkuş-İspir 
& Sonay-Ay, 2015).  

Alanyazın incelendiğinde yapılan çalışmalar, matematik konularının öğretiminde öğretmenlerin 
matematik tarihinden yararlanabileceğini göstermektedir (Lit, Siu & Wong, 2001; Tzanakis & Arcavi, 
2000).  Kin-Ho (2008), çalışmasının sonuçları arasında matematik dersinin öğretiminde, matematik tarihi 
kullanımının sınırlılıklarından birinin, öğretmenlerin ulusal sınavlarda öğrencilerin başarıları düşürür 
gerekçesiyle programda zamanın yetersiz olacağı yönünde kaygı taşımalarıdır. Öğretim programında 
tarihsel ufak bölümlerin kullanımıyla, öğrencilerin matematiğin kültürel bir miras olduğunu fark 
edebilecekleri (amaç olarak kullanım) ve matematiğe yönelik olumlu tutum kazanabilecekleri (araç 
olarak kullanım) vurgulanmaktadır (Bütüner, 2016). Öğretim programında yer alan açıklamalar, tarihsel 
içerik olarak derslerde, matematikçilerin hayat hikâyelerinin, eserlerinin, matematiğe yaptıkları 
katkıların, anektotların kullanılabileceğini göstermektedir (Baki & Bütüner, 2018).  Ancak, Alpaslan ve 
Işıksal-Bostan’ın (2016) çalışmasının bulguları ortaokul öğrencilerinin ilgili öğretim programı ve ders 
kitapları çerçevesinde ölçülen matematik tarihi bilgilerinin genel olarak yetersiz olduğu fikrini vermiştir. 
2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki ortaokul matematik ders kitaplarında toplam 19 matematik tarihi 
öğesi tespit edilmiş olup bu sayı kitap başına yaklaşık üç tane matematik tarihi öğesi düştüğünü 
göstermektedir. Ders kitaplarında ortalama üç tane tarihsel öğenin yer alması ders kitaplarının 
matematik tarihine yer verme açısından oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir (Mersin & Durmuş, 
2018). Ders kitaplarında matematik tarihi ile ilgili öğelerin sayısının az olması, matematik derslerinde 
matematik tarihine yer vermek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.  

Carter (2006) ile Tzanakis ve Arcavi (2000), matematik öğretiminde matematik tarihine yer 
verirken, matematik tarihi ile ilgili oyunlardan ve hikâyelerden, sanat ve görsel sanatlardan 
yararlanılması gerektiğini önermektedir. Öğretmenlerin kullanacağı somut materyallerin, öğretime 
ortam hazırladığı ve öğrencilerin başarısındaki önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Demir & 
Durmaz, 2018). Ayrıca, matematik tarihinin yer verildiği matematik derslerinde teknolojiden de 
yararlanılabilir. Teknolojiden faydalanılarak geliştirilen çeşitli uygulamaların ve bilgisayar destekli eğitim 
programlarının çocukların farklı gelişim alanlarına yönelik etkileri bulunmaktadır (Yüceyiğit & Aral, 
2016). Teknolojinin desteği ile öğretim ortamlarını daha nitelikli kılmak ve farklı öğrenme stillerine sahip 
öğrencilerin beklentilerini karşılayan öğretim ortamları yaratmak, öğrenmenin kalıcılığının 
sağlanmasında ve öğrenci başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır (Gülbahar, 2005). Gülcü, 
Solak, Aydın ve Koçak (2013) çalışmasında teknolojinin eğitim öğretimde kullanılmasının önemli bir 
yenilik olmasına rağmen teknolojinin okullarda yeterince kullanılmadığını ve okullardaki mevcut eğitimle 
teknolojinin bütünleştirilemediğini belirtmişlerdir. Teknolojinin bu kadar önemli fırsatlar oluşturması ve 
öğrenme öğretme sürecinde olumlu bir etkiye sahip olması, matematik dersi öğretim programlarında 
köklü bir değişimi zorunlu hale getirmiştir (Güven & Kaleli-Yılmaz, 2016) 

Teknolojinin ders içi etkinliklerde kullanılması gün geçtikçe önemini artırmakta olup yeni bir dijital 
boyut kazandırmıştır (Kordaki & Psomos, 2014). Bu sebeple son yıllarda kullanılan dijital öyküler, yeni 
medya olanakları ile geçmişi yüzyıllara dayanan hikâye anlatımını birleştirerek sınıf ortamında teknoloji 
kullanımını desteklemektedir (Kocaman-Karoğlu, 2015). Dijital öykü yaklaşımında öğreneni, etkileşimli 
bir müfredata dâhil ederek, yaşını ve yeteneklerini dikkate alarak farklı bir eğitim ortamı sunulması, 
eğitimin farklı bir boyut kazanmasını sağlayabilir. Bu yaklaşımın teknoloji ile birlikte kullanılmasının, 
problemleri tanımlama, bilgiyi yapılandırma, sorunlara uygun çözümler üretmeyi içeren yüksek düzey 
düşünme gibi yetenekleri geliştirmeye destekleyici olacağı düşünülmektedir (Tunç & Karadağ, 2013). 
Dijital öykü anlatımı, dijital ve elektronik alandaki gelişmeler sonucunda yeni bir olgu olarak ortaya 
çıkmış ve hikâye anlatma ve dinleme geleneği, teknolojinin birlikteliğiyle yeni bir anlam kazanmıştır 
(Turgut & Kışla, 2015). Genellikle iki-üç dakika uzunlukta olan dijital öyküler kişisel konuları ve tarihsel 
olayları anlatma, belirli bir konuyla ilgili bilgi verme, motive etme, gösteri gibi çeşitli amaçlarla 
kullanılmaktadır (Robin, 2006, 2008).  Diğer bir anlatımla, dijital öyküleme güçlü, etkili ve kendine özgü 
kılan, farklı medya türlerini birlikte kullanabilme yeteneğidir (İnceelli, 2005).  

Dijital öykünün faydaları arasında  eğitimciler,  öğrencilerini  işbirlikçi öğrenmeye teşvik edebilir, 
hikâyeler aracılığıyla sınıf ortamı dışında bireylerin iletişim kurmalarını destekleyebilir.  Bu şekilde 
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öğrenen bireyler, sentez yapma, değerlendirme, analitik  düşünme gibi daha üst düzey bilişsel 
öğrenmeler  gerçekleştirebilirler  (Kocaman-Karoğlu, 2015). Alanyazın incelendiğinde, Ursavaş, Şahin ve 
Mcllroy’un (2014) farklı branşlardaki öğretmen adaylarıyla olan çalışmasında, ortaya çıkan sonuçlardan 
birisi de, matematik öğretmeni adaylarının teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutum geliştirmelerinin 
önemli olduğudur. Ersoy (2005), çalışmasında bu teknolojilerin matematiği keşfetme sürecine katkı 
sağladığı, öğrencilerin matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri görmesini kolaylaştırdığı, öğrenme ve 
öğretme sürecini zevkli kıldığı sonucuna varmıştır. Dalacosta, Kamariotaki, Palyvos ve Spyrellis (2009) 
animasyon filmlerinin, içinde barındırdığı abartı, nükte ile birlikte çocukların gerçek hayatlarından tanıyıp 
bildikleri nesne ve resimler sayesinde, sadece çocukların değil yetişkinlerin bile dikkatini kolaylıkla 
çekebilme özelliğine sahip olduklarını, bu sayede ortaokul seviyesindeki öğrencilerin eğitiminde etkin 
sonuçlar elde edildiğini vurgulamışlardır. Yüzer ve Kılınç (2015), dijital öykülerin kolay hatırlanma ve 
kalıcı olma özelliğinden dolayı etkili birer öğrenme aracı olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Başka bir 
çalışmada, öğrencilerin dijital öykülemeyle konuları daha iyi öğrendikleri ortaya çıkmıştır (Ulum & Ercan-
Yalman, 2018).  Dijital öykü anlatımı, öğrencilerin öyküsü hazırlanan konuya ve kullandıkları öğretim 
teknolojilerine karşı ilgi düzeylerini arttırmaktadır (Balaman, 2016). Aksine, Şimşek ve diğerlerinin 
(2018), dijital öykü anlatımı üzerine inceledikleri çalışmaların, dijital öykülerde eğitsel bağlamda hikâye 
anlatımından çok, dijital kısmı ve araçsal rolü üzerine odaklandıklarını ifade etmişlerdir.  

Dijital öyküler,  tarih, tıp, iletişim gibi birçok alanda kullanılmakla birlikte eğitim alanında da 
kullanılmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde, dijital öykülerin, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırdığı 
(Gyabak & Godina 2011; Nguyen, 2011; Sadik, 2008; Verdugo & Belmonte, 2007; Yang & Wu, 2012) 
görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin tutumunu (Butler, 2007), motivasyonunu (Barrett, 2006; Wu & Yang, 
2008), okuma-yazma becerilerini (Banaszewski, 2005; Xu, Park, & Baek, 2011), yansıtıcı (Sarıtepeci, 
2017) ve yaratıcı düşünme becerilerini olumlu yönde etkilediği (Wu & Yang, 2008) görülmektedir. Dijital 
öykü, hem işitme hem de görme duyusunu harekete geçirerek soyut ifadeleri somutlaştırarak anlamayı 
kolaylaştırabileceği için (Sümer & Eldeniz-Çetin, 2018) matematik derslerinde kullanılabilir. Bu 
kapsamda, araştırmada matematik tarihinin dijital öykülerle sunulması ve öğrencilerin bu dijital öykülere 
yönelik geliştirilen materyaller hakkında görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.  

 
Yöntem 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin, araştırmacılar tarafından hazırlanan dijital öyküler hakkındaki 
görüşlerinin incelenmesi amaçlandığından çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması 
yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o 
konunun “ne kadar” ve ya “ne kadar iyi” olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir bakış açısı elde etmek 
isterler (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2015). Araştırma sürecinde kullanılan 
dijital öyküler, araştırmacılar tarafından tasarlanırken öğrencilerin formüllerde, kavramlarda vb. 
durumlarda sıklıkla karşılaşabileceği matematikçiler  (Pisagor, Thales, Öklid gibi) dikkate alınmıştır. 
Ayrıca ders kitaplarında vurgulanan matematikçilere de yer verilmiştir. Çalışmanın geçerliği kapsamında, 
tasarlanan dijital öykülerin görselliği, anlaşılırlığı ve içeriği konusunda uzman bir öğretim üyesinin 
görüşleri alınmıştır. Çalışmanın güvenirliği için 15 öğrenci ile pilot uygulama yapılmış ve uygulama 
sonucunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Örneğin, Descartes’le ilgili olan dijital öyküde, görsel hata 
düzeltilmiş, öğrencilerin senaryolarda anlayamadığı cümleler anlaşılır hale getirilmiştir. Ayrıca 
seslendirmede öğrenciler için hızlı olan bölümler, öğrencilerin takip edebileceği şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan iki 
ortaokulda (devlet-özel) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, yedinci sınıfta okuyan 33 
öğrenci ve sekizinci sınıfta okuyan 24 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışmanın grubu seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 46 öğrenci devlet okulunda, 11 öğrenci özel okulda öğrenim 
görmektedir.  Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamıştır. Çalışma 
grubunu oluşturan öğrencilerden devlet okulunda öğrenim gören öğrencilere DÖ1’den DÖ46’ya, özel 
okulda öğrenim gören öğrencilere ÖÖ1’den ÖÖ11’e kadar kodlar verilmiştir.  

Veri toplama aracı 
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Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin matematik tarihine ilişkin dijital öyküler 
hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından yedi açık uçlu sorudan görüşme 
formu hazırlanmıştır. Yapılan pilot çalışmada görüşme formundaki soruların anlaşılıp anlaşılmadığı 
kontrol edilmiş iki sorunun benzerlik göstermesi nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılarak soru sayısı 
altıya düşürülmüştür. Hazırlanan dijital öyküler dört hafta boyunca öğrencilere sunulmuş ve görüşmeler 
odak grup görüşmesi şeklinde yürütülmüştür.  

Veri Analizi 

Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde veriler daha detaylı bir 
şekilde incelenir ve betimsel yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar keşfedilir (Yıldırım & Şimşek, 
2011). Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından incelenip kodlamalar yapılmış ve Nvivo12 programı 
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenirliği açısından bazı katılımcı görüşlerine de yer verilmiştir. 
Araştırmanın verileri çalışmanın güvenirliği için iki araştırmacı tarafından kodlamalar yapılmış ve 
kodlama güvenirliği yüzdesi %94 bulunmuştur. Geriye kalan %6’lık fark için araştırmacılar bir araya 
gelerek tam bir uzlaşmaya varmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde, matematik tarihine yönelik öğrencilere izletilen dijital öykülere ilişkin öğrenci 
görüşlerinden elde edilen bulgular, belirlenen kategori ve kodlar doğrultusunda tablolar halinde 
sunulmuştur. Ayrıca öğrenci görüşlerinden alıntılara ve görüşlerine ait kodlama sıklığına dair kelime 
bulutuna yer verilmiştir. Tablo 1’de öğrencilerin matematik tarihine yönelik dijital öykülerin anlatılması 
konusundaki öğrenci görüşlerine ilişkin kategoriler ve kodlar verilmiştir. 

Tablo 1.  
Öğrencilerin Matematik Tarihinin Dijital Öykülerle Anlatılması Konusunda Görüşlerine İlişkin Kategoriler 
ve Kodlar 

Kategoriler Kodlar Öğrenci Kodları             Yüzde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belirtilen Olumlu 
Görüşler 

Akılda Kalıcı DÖ13, DÖ22, DÖ29, DÖ43, DÖ44, DÖ6, DÖ8, 
ÖÖ10,ÖÖ8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
%96.64 

Zevkli DÖ23 

Öğretici DÖ1, DÖ2, DÖ5, DÖ8, DÖ9, DÖ26, DÖ27, 
DÖ29, DÖ30, DÖ34, DÖ35, DÖ38, DÖ39, 
DÖ40, DÖ45, DÖ46, ÖÖ1 

Mantıklı DÖ41, DÖ45 

İlgi Çekici DÖ17, DÖ25, DÖ29, DÖ31, DÖ42 

Güzel DÖ2, DÖ3, DÖ4, DÖ8, DÖ9, DÖ12, DÖ14, 
DÖ16, DÖ17, DÖ19, DÖ21, DÖ28, DÖ31, 
DÖ32, DÖ36, DÖ37, DÖ39, DÖ42, DÖ44, 
ÖÖ11, ÖÖ2, ÖÖ5, ÖÖ6, ÖÖ7, ÖÖ9 

Faydalı DÖ12, DÖ19 

Eğlenceli DÖ7, DÖ13, DÖ15, DÖ24, DÖ25, DÖ33, DÖ44  

Dikkat Çekici DÖ10 

Anlaşılır DÖ25, DÖ32, ÖÖ3, ÖÖ10   

Belirtilen Olumsuz 
Görüşler 

Sıkıcı DÖ40, ÖÖ4  
% 3.46 

 
Öğrencilerin matematik tarihinin dijital öykülerle anlatılması konusundaki görüşleri incelendiğinde, 

öğrenci görüşleri olumlu ve olumsuz olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Tablo 1’deki veriler dikkate 
alındığında öğrencilerin % 96.64’ünün olumlu görüş belirttikleri görülmektedir. Olumlu görüşler 
incelediğinde devlet okulunda öğrenim gören 19 ve özel okulda öğrenim gören 6 öğrenci olmak üzere 
toplam 25 öğrencinin güzel bulduğu, dijital öyküleri güzel bulan öğrenciler arasında öğretici, akılda kalıcı, 
faydalı, anlaşılır, eğlenceli, ilgi çekici bulan öğrencilerin de olduğu gözükmektedir. Bu duruma örnek 
olarak DÖ8 kodlu öğrencinin görüşüne Şekil 1’de yer verilmiştir.   
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Şekil 1. DÖ8’in 1. soruyla ilgili yazılı açıklaması 

Şekil 1’e göre, DÖ8, matematik tarihine yönelik dijital öyküleri güzel bulduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
DÖ8’in açıklamasındaki “… öğretilmesi daha kalıcı.” ifadesi dikkate alınırsa, DÖ8’in matematik tarihine 
yönelik dijital öyküleri öğretici ve akılda kalıcı bulduğu görülmektedir. Öğrencinin bu açıklaması üzerine 
yapılan odak grup görüşmesinde, katılımcı ve araştırmacı arasında geçen diyaloğa aşağıda yer verilmiştir. 

 
Araştırmacı: …Neden öğretici ve akılda kalıcı bulduğunuzu açıklayabilir misin? 
DÖ8: Dijital öyküde anlatım görsel öğelerle birleştirildiği için. 
Araştırmacı: Biraz daha detaylı açıklayabilir misin? 
DÖ8:Hem görsel, hem işitsel olduğu için…. 
 

Tablo 1 incelendiğinde, olumsuz görüş bildiren öğrencilerin sayısının, olumlu görüş bildiren 
öğrencilerden daha az olduğu ve iki öğrencinin olumsuz görüş olarak “sıkıcı” ifadesini kullandığı 
gözükmektedir. Olumsuz görüş bildiren öğrencilerden DÖ40 kodlu öğrencinin açıklaması Şekil 2’de aynen 
verilmiştir.  

 

Şekil 2. DÖ40’in 1. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
Öğrencilerin görüşlerinden oluşturulan kodların tekrarlanma sıklığını daha detaylı görmek amacıyla 

yapılan kelime bulutu Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Katılımcıların 1. Soruya verdikleri cevaplardan oluşturulan kelime bulutu 
 

Öğrencilerin matematik tarihine yönelik dijital öykülerden öğrendikleri kavram veya bilgilere ilişkin 
kategoriler ve kodlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Öğrencilerin İzledikleri Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülerde Öğrendikleri Kavram veya Bilgiye 
İlişkin Kodlar 
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Kategoriler Kodlar Öğrenci Kodları Yüzde 

 
 
 

Öğrendiği kavram 
veya bilgi olduğunu 
belirtenler 

 

 
 
 
 
Açıklanmış 

DÖ1, DÖ2, DÖ3, DÖ6, DÖ7, DÖ8, 
DÖ9, DÖ10, DÖ11, DÖ12, DÖ13, 

DÖ14, DÖ15, DÖ16, DÖ18, DÖ19, 
DÖ20, DÖ21, DÖ22, DÖ23, DÖ24, 
DÖ25, DÖ26, DÖ27, DÖ28, DÖ29, 
DÖ30, DÖ33, DÖ34, DÖ35, DÖ36, 
DÖ37, DÖ38, DÖ40, DÖ41, DÖ42, 
DÖ43, DÖ44, DÖ45, DÖ46,  ÖÖ2, 
ÖÖ3, ÖÖ5, ÖÖ6, ÖÖ8, ÖÖ9, ÖÖ11  

 
 
 
 
 

%82.45 

Açıklanmamış DÖ5, DÖ17, DÖ31, DÖ32, DÖ39, 
ÖÖ1, ÖÖ10   

%12.28 

Öğrendiği kavram 
veya bilgi olmadığını 
belirtenler 

 DÖ4, ÖÖ4, ÖÖ7  %5.27 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin %82.45 kısmının matematik tarihine yönelik izledikleri dijital 
öykülerden yeni bir kavram veya bilgi öğrendiklerini belirttikleri görülmüştür. 46 öğrenci öğrendiği bir 
kavram ya da bilgi olduğunu belirterek, öğrendiği kavram veya bilgiyi açıklamış olup yedi öğrenci 
öğrendiği kavram veya bilgi olduğunu belirtmiş fakat öğrendiği kavram veya bilgiyi açıklamamıştır. Üç 
öğrenci ise öğrendiği bir kavram olmadığını belirtmiştir. Öğrendiği kavram veya bilgiyi açıklayan 46 
öğrencinin öğrendiği kavram veya bilgiler, öğrenilen dijital öykülerin isimleriyle birlikte Şekil 4’te 
verilmiştir.  
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Şekil 4. Katılımcıların dijital öykülerden öğrendikleri kavram ve bilgiler kavram haritası 
 

Şekil 4 incelendiğinde katılımcıların en çok Harezmî’nin sıfır sayısını kullanmasını ve cebirin babası 
olarak anılmasını, Cahit Arf’ın öğretmeniyle beraber geliştirdiği Hasse-Arf teoremini, Battani’nin 
üzerinde çalışmalar yaptığı trigonometri kavramını ve Descartes’in üzerinde çalıştığı Kartezyen düşünce 
ve koordinat sistemi kavramlarını öğrendiği görülmektedir. Öğrendiği kavram veya bilgileri belirten 
katılımcılardan DÖ9’un açıklaması örnek olarak Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. DÖ9’in 2. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

Öğrencilerin öğrendikleri kavram veya bilgileri belirtirken bu bilgilerin değerli olduğu ve üst kademe 
matematik öğretimlerinde ya da gelecek yaşantısında karşılaşacaklarını düşündüklerini belirtmişlerdir.  
Buna örnek olarak DÖ22 kodlu öğrencinin görüşü Şekil 6’da verilmiştir.  
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Şekil 6. DÖ22’nin 2. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

Öğrendiği kavram veya bilgi olmadığını belirten üç öğrencinin açıklamalarına örnek olarak DÖ4 

kodlu katılımcının görüşü Şekil 7’de verilmiştir.  

 

Şekil 7. DÖ4’ün 2. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

Öğrencilerin beğendikleri matematik tarihine yönelik dijital öykülere ilişkin görüşlerine Tablo 3’ te 
yer verilmiştir. 

Tablo 3.  
Öğrencilerin İzledikleri Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülerden En Çok Hangisini Beğendiklerine 
İlişkin Görüşleri 

Kategoriler Kodlar Öğrenci kodları Yüzdeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beğendiği dijital 
öyküleri belirtmiş 

Thales DÖ46  
 
 
 
 
 
 
 
       

%96.49 

Pisagor DÖ6, DÖ28, DÖ30, DÖ32, DÖ34, DÖ35, DÖ38, DÖ42, DÖ43, DÖ45  

Pascal DÖ33, DÖ35, DÖ36, DÖ41, DÖ43 

Ömer Hayyam ÖÖ11, ÖÖ2, ÖÖ3, ÖÖ9,  

Öklid DÖ21 

John Napier DÖ16 

Harezmi DÖ25, DÖ29, DÖ35, DÖ4, ÖÖ6, ÖÖ7 

Descartes DÖ26, DÖ40, DÖ44 

Cahit Arf DÖ7 

Biruni DÖ15, DÖ18, DÖ5 

Bernoulli  DÖ20, DÖ24 

Battani DÖ13, DÖ2, DÖ27, DÖ39  

Arşimet DÖ43, ÖÖ2, ÖÖ8 

Ahmes ÖÖ1, ÖÖ5 

Abel DÖ1, DÖ2, DÖ3, DÖ8, DÖ9, DÖ10, DÖ11, DÖ12, DÖ14, DÖ17, 
DÖ19, DÖ22, DÖ23, DÖ24  

Tüm dijital 
öyküler 

DÖ31, ÖÖ10 

Dijital öyküleri 
beğenmediğini 
belirtmiş 

Beğendiğim öykü 
olmadı. 

DÖ37,ÖÖ4  
%3.51 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin %96.49’unun izledikleri dijital öyküleri beğendikleri, iki 
katılımcının ise beğenmediğini belirttiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından beğenme sayısı en yüksek 
olan dijital öykü, Abel’in hayatının anlatıldığı dijital öykü olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu duruma 
örnek olarak DÖ9 ve DÖ19 kodlu öğrencilerin görüşleri sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmektedir.     
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Şekil 8. DÖ9’un 3. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

 

Şekil 9. DÖ19’un 3. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

DÖ9 ve DÖ19 kodlu öğrencilerin görüşleri incelendiğinde, Abel’i beğenmelerinin sebepleri arasında, 
Abel’in zor bir yaşantısı olmasına karşın matematiğe olan katkısı ve çalışma azmi ve bu çalışkanlığı ile 
katılımcılar tarafından örnek alınabilecek bir model olarak görülmesi olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
beğendiği dijital öykülerden bir diğeri de Pisagor’un hayatının yer aldığı dijital öykü olduğu 
görülmektedir. Pisagor’un hayatının yer aldığı dijital öyküyü beğendiğini belirten DÖ6’nın görüşü Şekil 
10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10. DÖ6’nın 3. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

DÖ6 kodlu öğrencinin açıklamasında Pisagor’un hayatının anlatıldığı dijital öyküyü beğenmesinin 
nedeni olarak, Pisagor matematik alanında yaptığı çalışmalar ve kadın erkek ayrımı yapılmadan 
matematik alanında çalışma yapma fırsatı vermesi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin 
beğendiklerini belirttikleri dijital öyküler incelenmiş, en çok beğenilen dijital öyküler ve beğenilme 
nedenleri incelendiğinde öğrencilerin, dijital öykülerde anlatılan matematikçileri örnek alınacak kişiler 
olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca anlatılan matematikçilerin matematiğe yaptığı katkılar ve 
matematik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar için yaptıkları fedakâr davranışlar matematiğin değerli 
bir olgu olduğunu düşünmelerini sağlamıştır. Örnekler incelendiğinde Abel’in ve Pisagor’un hayatı dijital 
öykü olarak öğrenciler tarafından izlendiğinde, öğrencilerin Abel’i yaşadığı zorluklara rağmen 
çalışmaktan vazgeçmemiş ve azimli, Pisagor’u ise açtığı okulda cinsiyet ayrımı yapmadan öğrenci kabul 
ettiği ve 28 kadının matematik eğitimi almasını sağladığı için insanlara eşit davranan insanlar olarak 
gördüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin açıklamaları doğrultusunda, kendilerine iyi bir örnek teşkil 
edebilecek matematikçilerin hayatlarını içeren dijital öykülerin daha ilgi çekici olduğu ve beğenildiği 
görülmektedir. Dijital öykülerin beğenilme oranına göre hazırlanan kelime bulutu Şekil 11’de yer 
almaktadır. 
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Şekil 11. Katılımcıların en çok beğendikleri dijital öykülerden oluşan kelime bulutu 

Öğrencilerin izledikleri matematik tarihine yönelik dijital öykülerde beğenmedikleri karakter veya 
öykülere ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  
Öğrencilerin İzledikleri Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülerde Beğenmedikleri Karakter veya 
Öykülere İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Kategoriler Kodlar Öğrenci Kodları Yüzde 

 
 
 
Beğendiğini 
belirtenler 

 
 
* 

DÖ2, DÖ3, DÖ5, DÖ6, DÖ7, DÖ9, DÖ10, 
DÖ11, DÖ12, DÖ16, DÖ18, DÖ19, DÖ20, 
DÖ22, DÖ24, DÖ25, DÖ31, DÖ34, DÖ37, 
DÖ40, DÖ41, DÖ42, DÖ44, DÖ45, ÖÖ1, ÖÖ2, 
ÖÖ3, ÖÖ5, ÖÖ6, ÖÖ7, ÖÖ8, ÖÖ9, ÖÖ10, 
ÖÖ11  

 
 
 

%59.65 

 
 
 
Beğenmediğini 
belirtenler 

Kahramanların kişilik 
özelliklerini 
beğenmeyenler 

DÖ13, DÖ14, DÖ15, DÖ17, DÖ27, DÖ29, DÖ33,  
DÖ35, DÖ38, DÖ43, DÖ46 

%19.30 

Hikâyeyi beğenmeyenler  DÖ8, DÖ26, DÖ28, DÖ32, DÖ36, ÖÖ4  %10.53 

Görselliği beğenmeyenler DÖ1, DÖ13, DÖ21, DÖ39 %7.02 

Kişinin hem karakteristik 
özelliklerini hem de 
görselliği beğenmeyenler 

DÖ23 %1.75 

Hem öyküyü hem de 
görselliği beğenmeyenler 

DÖ4 %1.75 

*: Beğendiğini belirten katılımcıların beğendikleri karakterler veya öyküler Şekil 11’de detaylı olarak 
verilmiştir.                                                              

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin %59.65’inin dijital öyküleri tam anlamıyla beğendikleri 
görülmektedir. Tam anlamıyla ifadesindeki kasıt öykünün kahramanlarının kişilik özellikleri, öykünün 
içeriği ve görselliği şeklindedir. Dijital öykülerde beğenmedikleri noktaları belirten öğrencilerin, 
%19.30’undan “Kişinin karakteristik özelliklerini beğenmedim”, %10.53’ünün “Hikâyeyi beğenmedim” 
ve % 7.02’si “Görselliği beğenmedim” şeklinde geri dönütler alınmış ve bu doğrultuda kodlar 
oluşturulmuştur. Kişinin karakteristik özelliklerini beğenmediğini belirten öğrenciler, genellikle dijital 
öyküde anlatılan kişinin olumsuz davranışlar sergileyen, insani kötü özelliklere sahip olmasından kaynaklı 
olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuşlardır. Buna örnek olarak DÖ14 kodlu öğrencinin açıklamasına 
Şekil 12’de yer verilmiştir. 

 

Şekil 12. DÖ14’ün 4. soruyla ilgili yazılı açıklaması 

 
Hikâyeyi beğenmediğini belirten öğrenciler, dijital öykülerde anlatılan içeriği veya senaryoyu 

beğenmediklerini dile getirmişlerdir. Bu duruma örnek olarak DÖ8 kodlu öğrencinin yaptığı açıklamaya 
Şekil 13’te yer verilmiştir. 
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Şekil 13. DÖ8’ün 4. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

Görselliği beğenmediğini belirten öğrenciler, dijital öykülerde tasarlanan karakterlerin yüz ifadeleri, 
kıyafetleri ve görüntünün netliği hakkında açıklamalar yaparak beğenmedikleri noktaları 
vurgulamaktadırlar. Buna örnek olarak DÖ1 kodlu öğrencinin açıklamasına Şekil 14’de yer verilmektedir. 

 

Şekil 14. DÖ1’in 4. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

Tablo 5.  
Öğrencilerin İzledikleri Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülerde Anlamadıkları Kavram veya Bilgilere 
Yönelik Görüşleri 

Kategoriler Kodlar Öğrenci Kodları 

Kavram veya bilgilerin anlaşıldığı belirtilmiş  DÖ17, DÖ2, DÖ4, DÖ22, DÖ23, DÖ17, 

DÖ28, DÖ31, DÖ40,  DÖ41, DÖ43, DÖ46, 

DÖ5, ÖÖ1, ÖÖ3, ÖÖ4, ÖÖ5, ÖÖ7, ÖÖ8,   

ÖÖ10 

Anlaşılmayan kavram veya bilgi olduğu 
belirtilmiş, açıklanmış 

Trigonometrik Kavramlar DÖ1, DÖ3, DÖ6, DÖ8, DÖ10, DÖ11, 
DÖ12, DÖ13, DÖ14, DÖ18, DÖ19, DÖ20, 
DÖ21, DÖ30, DÖ32, DÖ34, DÖ37 

Thales Ölçümü DÖ27, DÖ29 

Polinom DÖ16 

Pisagor DÖ7, DÖ14 

Pi Sayısı ÖÖ2, ÖÖ9 

Pascal Üçgeni DÖ26, DÖ38, DÖ44 

Papirüs DÖ25 

Öklid Üçgeni ÖÖ11, ÖÖ6 

Logaritma DÖ9 

Kartezyen Düşünce DÖ35 

İntegral DÖ3, DÖ16 

Hipotenüs DÖ37, DÖ42, DÖ45 

Hasse-Arf Teoremi DÖ36 

Elementler Kitabı DÖ8 

Albategnius DÖ33 

Anlaşılmayan kavram veya bilgi olduğu 
belirtilmiş, açıklanmamış 

 DÖ24, DÖ39 

 

Tablo 5’te izledikleri dijital öykülerde öğrencilerin anlamadıkları kavram veya bilgiler incelenmiştir. 
Öğrencilerin yaptıkları açıklamalardan yararlanılarak, “Kavram veya bilgilerin anlaşıldığı belirtilmiş”, 
“Anlaşılmayan kavram veya bilgi olduğu belirtilmiş, açıklanmış” ve “Anlaşılmayan kavram veya bilgi 
olduğu belirtilmiş, açıklanmamış” kodları elde edilmiştir. Öğrencilerin anlamadıkları kavramlara yönelik 
görüşlerinden alınan veriler incelendiğinde anlaşılmayan kavramlar arasında öğrenci düzeyine uygun 
olmayan kavramların bulunduğu görülmektedir. Öğrencinin öğretim düzeyine uygun olmayan 
kavramların geçtiği dijital öykülerin öğrencilere izletilme sebebi olarak, matematik tarihine yönelik dijital 
öykülerin araç olarak kullanımı gösterilebilir. Ayrıca matematik tarihini öğrenmenin matematiğe olan 
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ilgiye ve merak uyandırma etkisine örnek gösterilebilir. Buna örnek olarak DÖ8 kodlu öğrencinin 
açıklamasına Şekil 15’te yer verilmiştir. 

 

Şekil 15. DÖ8’in 5. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

DÖ8 ‘in açıklaması incelendiğinde matematik tarihine yönelik dijital öykülerin yalnızca öğretici işlevi 
değil, aynı zamanda eğlenceli ve ilgi çekici olması, dijital öyküleri birden çok yaş ve eğitim düzeyine uygun 
bir materyal haline getirmektedir. Anlaşılmayan kavram veya bilgi olduğunu belirten ve açıklayan 
öğrencilerin anlamadığı kavramlara Şekil 16’da kelime bulutu olarak yer verilmiştir. 

 

Şekil 16. Katılımcıların anlamadığı kavram ve bilgilerden oluşturulan kelime bulutu 
 

Tablo 6.  
Öğrencilerin İzledikleri Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülerin Matematiğe Karşı Tutumlarını 
Etkilemesi ve Matematik Derslerinde Matematik Tarihine Yönelik Dijital Öykülere Yer Verilmesine İlişkin 
Görüşleri 

 
Kategoriler  Kodlar Öğrenci Kodları Yüzde 

Olumlu etkilendiğini 
belirtenler 

Yer verilmeli DÖ2,  DÖ4, DÖ6,  DÖ8,  DÖ9, DÖ11,  DÖ13,  
DÖ14,  DÖ15,  DÖ16,  DÖ18,  DÖ19, DÖ20,  DÖ21, 
DÖ22, DÖ23,  DÖ24,  DÖ27,  DÖ28, DÖ30,  DÖ32,  
DÖ34,  DÖ35,  DÖ36,   DÖ38,  DÖ39,  DÖ40,  
DÖ41, DÖ42,  DÖ43,  DÖ44,  DÖ45,  DÖ46,  ÖÖ1,  

ÖÖ2, ÖÖ3, ÖÖ4, ÖÖ5, ÖÖ6, ÖÖ7, ÖÖ8,  ÖÖ9,  
ÖÖ10, ÖÖ11  

 
 
 
 

%77.22 

Yer verilmemeli DÖ17 %1.75 

Etkilenmeme Yer verilmeli DÖ1, DÖ3, DÖ5, DÖ7, DÖ10, DÖ12, DÖ25, DÖ29, 

DÖ33,  DÖ37, DÖ26, DÖ31 
 

%21.03 

 
Öğrencilerin izledikleri matematik tarihine yönelik dijital öykülerin matematiğe karşı tutumlarına 

etkileri ve matematik derslerinde yer verilmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde Tablo 6’daki kodlar elde 
edilmiştir. Öğrencilerin %77.22’sinin dijital öykülerin matematiğe karşı tutumlarını olumlu etkilediğini ve 
matematik derslerinde yer verilmesini istediklerini belirtmişlerdir. Bu duruma örnek olarak ÖÖ1 kodlu 
öğrencinin ifadesi Şekil 17’de verilmiştir. 
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Şekil 17. ÖÖ1’in 6. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

DÖ17 kodlu katılımcı izlediği matematik tarihine yönelik dijital öykülerin matematiğe karşı 
tutumunu olumlu etkilediğini ancak derslerde yer verilmesini istemediğini açıklamıştır. Öğrencilerin 
%21.03’ünün dijital öykülerin matematiğe karşı tutumlarını etkilemediğini belirtmesine rağmen 
matematik derslerinde yer verilmesini istedikleri görülmektedir. Bu duruma örnek olarak DÖ1 kodlu 
öğrencinin ifadesi Şekil 18’de verilmiştir. 

 

Şekil 18. DÖ1’in 6. soruyla ilgili yazılı açıklaması 
 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada öğrencilerin matematik tarihinin dijital öykülerle anlatılması konusundaki görüşleri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin nerdeyse tamamının matematik tarihinin 
dijital öykülerle anlatılması hakkında genellikle olumlu görüşler belirttikleri ve bu görüşler dâhilinde 
öğrencilerin dijital öykülerin akılda kalıcı, zevkli, öğretici, mantıklı, ilgi çekici, güzel, faydalı, eğlenceli, 
dikkat çekici, anlaşılır ve sıkıcı olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlara benzer olarak, 
Karaoglan-Yılmaz, Gökkurt-Özdemir ve Yasar (2018), yaptıkları çalışmada ilkokul öğrencilerinin kesirler 
konusuna yönelik hazırlanan dijital öykülerle ilgili olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.  Benzer 
şekilde Dinçer ve Yılmaz’ın (2019) çalışmasında öğrencilerin açıklık kavramına yönelik kavramsal 
öğrenmelerinin gerçekleştiği ve dijital hikâye öğretimine karşı olumlu izlenim sergiledikleri görülmüştür. 
Adeyemi (2012) çalışmasında hikâye tabanlı eğitimlerin ilgi çekeceği görüşünü desteklemekte ve 
çalışmaya katılan bazı öğrencilerin, hikâyelerin kendi üzerlerinde olumlu etkinin olduğunu dile 
getirmiştir.  Ayrıca Coleborne ve Bliss (2011), Kawther ve Nagla (2014) tarafından yapılan çalışmalar 
incelendiğinde sadece matematik değil anadil, yabancı dil, sosyal bilgiler, fen bilgisi, tarih, sanat, iletişim, 
sağlık bilimleri ve teknoloji okuryazarlığı konularının dijital öyküler yoluyla işlendiği ve olumlu sonuçlar 
verdiği görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, dijital öykünün, içeriğinin çoklu ortam araçları ile 
içerikle duygusal etkileşimin sağlanması ve bunları bir arada tutan materyal olması gösterilebilir. 
Özellikle, dijital öyküde durağan resimlerin, sesli ya da yazılı ifadelerin, müziğin bir arada kullanıldığı 
hikâyelerin videolarla birleştirilmesi öğrencilerin dijital öyküleri eğlenceli bulmasının ötesinde öğretici 
bulmalarının bir göstergesidir. Öğrencilerin çoğunun yeni bilgi öğrendiğini ifade etmeleri ve yapılan odak 
grup görüşmelerinde detaylı olarak Cahit Arf, Harezmi ve Descartes hakkında detaylı bilgi vermeleri bu 
durumu açıkça göstermektedir. Ayrıca dijital öykülerin düz anlatıma kıyasla daha fazla duyu organına 
hitap etmesi ve teknolojinin matematik tarihine entegrasyonu içerisinde matematikçilerin yaptıkları 
çalışmaların senaryolardan oluşan etkinliklerle yürütülmesi öğrenciler için öğrenmeyi daha etkili hale 
getirecek ortamlar oluşmasına imkân sunmuş olabilir. Sümer ve Eldeniz-Çetin de (2018) dijital hikâye ile 
yapılan öğretimin etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarması bu sonucu desteklemektedir. Bu sonuca dayalı 
olarak, araştırmacılar dijital öykülerin öğretici rolü üzerinde durarak matematik öğretiminde farklı 
konular için kullanabilirler.  

Araştırmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri de öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun matematik 
tarihine ilişkin dijital öykülerin, öğrencilerde matematik dersine karşı olumlu bir izlenim bırakmasıdır. 
Bunun sebebi olarak katılımcıların matematik tarihine yönelik dijital öykülere ilişkin görüşleri arasında 
dijital öyküleri dikkat çekici, eğlenceli, öğretici, zevki, akılda kalıcı olması gösterilebilir. Bu durum, 
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Uslupehlivan, Kurtoğlu-Erden ve Cebesoy’un (2017) öğretmen adaylarının dijital öyküleme yönteminin, 
işitsel ve görsel öğelerle desteklenmesi açısından öğrenmeyi zenginleştireceği için dikkat çekici 
olduğunu, eğitsel olmasının yanı sıra eğlendirici yönünün de bulunduğunu ifade ettikleri çalışmayı 
destekler niteliktedir. Karataş, Bozkurt ve Hava’nın (2016) tarih öğretmeni adayları ile gerçekleştirdikleri 
çalışmanın sonucunda ise benzer şekilde dijital öykülerin ilgi çekici olması, öğrenmeyi kolaylaştırması, 
kalıcı ve aktif öğrenmeyi sağlaması gibi faydalarının olduğu sonucunu ortaya çıkarmışlardır.  Bu sonuçlar 
neticesinde,  matematiği zor ve sıkıcı bir ders olarak gören ve matematik dersine karşı olumsuz tutuma 
sahip olan öğrenciler için bu tür dijital öykülerle tasarlanmış matematik tarihine ilişkin materyallerin 
derslerde sıklıkla kullanılması önerilmektedir. Fauvel’in (1991) matematik tarihinin derslerde yer 
verilmesinin öğrencilere matematiksel kavramların nasıl geliştiğini göstererek kavramların anlaşılmasını 
kolaylaştırdığını ve bunun neticesinde matematik dersine karşı korkularını azalttığını ifade etmesi bu 
açıklamayı desteklemektedir. Bu araştırma, sadece ortaokul kademesinde öğrenim gören öğrencilerle 
yürütülmüştür. Benzer çalışma ortaöğretim ve hatta lisans düzeyinde de yürütülebilir. İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği Programında zorunlu ders olarak okutulan Matematik Tarihi dersinde 
öğretmen adaylarının hem teknolojiyi kullanmaları hem de matematiğin tarihsel gelişimini daha anlamlı 
öğrenmeleri için dijital öyküler hazırlamaları gerektiği önerilmektedir.  
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Türkçe ve Türkçe' ye Çevrilerek Yayımlanmış 

Resimli Çocuk Kitaplarının Konu Yönünden İncelenmesi 

Ela Sümeyye Sungur218, Naciye Öztürk219, Mübeccel Sara Gönen220 

 

Öz 

 Resimli çocuk kitaplarında konu, iç yapısal öğelerden biridir. Resimli çocuk kitabında sözcükler, olay, 
mekan, karakterler ve resimler konuya bağlı olarak şekillenmektedir. Konu, çocuğun yaşamı ile ilişkili her 
şey olabilir. Fakat çocuğun yaşına, gelişimine, tecrübelerine göre ilgilendiği ve ihtiyaç duyduğu konular 
farklılaşabilir. Bu araştırmada 2007-2017 yılları arasında Türkçe ve Türkçe' ye çevrilerek yayımlanmış 
olan resimli çocuk kitaplarının konu yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.   Bu amaç doğrultusunda 
rastgele örnekleme yoluyla, 2007-2017 yılları arasında yayımlanmış 97 Türkçe yazılmış ve 104 Türkçe' ye 
çevrilmiş olmak üzere toplam 201 resimli çocuk kitabı konu yönünden incelenmiştir. Araştırmada elde 
edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 
araştırma modeli kullanılmıştır. 11 genel ve bu genel konulara ilişkin 44 alt konu olarak resimli çocuk 
kitaplarının konuları kodlanmıştır. Kodlanan verilerin analizinde Kay Kare Testi kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda, örneklemi oluşturan Türkçe yazılmış ve Türkçe' ye çevrilmiş resimli çocuk 
kitapları arasında hem genel hem de alt konular bakımından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, resimli çocuk kitapları, konu 

Abstract 

 In the picture story books, the subject is one of the internal structural elements. Words, events, 
space, characters and pictures are shaped depending on the subject. The subject might be anything 
related to the children’s life. On the other hand, according to the age, development and experience of 
the children, the subjects interested in and need may vary. In this research, it is aimed to examine the 
picture story books which have been translated into Turkish and Turkish from 2007 to 2017. For this 
purpose, a total of 201 picture story books, which were written from 2007 to 2017 and translated into 
104 Turkish were examined in terms of the subject by random sampling. Descriptive research model, 
one of the quantitative methods, was used in the collection, analysis, and interpretation of the data 
obtained in the research. 11 general subjects and 44 sub-subjects related to them were coded as 
subjects of picture story books. The chi-square test was used to analyze the coded data. As a result of 
the study, a statistically significant difference was found between the general subjects and sub-subjects 
of the picture story books written in Turkish and translated into Turkish.  

Keywords: Children’s literature, picture story books, subject  

Giriş 

 Edebiyat, Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre; olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığı ile sözlü 
veya yazılı olarak aktarılması ve şekillendirilmesi aracı olarak tanımlanmıştır (2006). Yazılı edebiyat 
içerisinde yer alan çocuk edebiyatı, çocuklara öğretilen maddi gerçeklerden farklı olarak, hisler ve 
hayatın niteliği ile ilgilidir. Server’ e göre çocuk edebiyatı, çocukların dil gelişimleri ve anlama düzeylerine 
uygun olarak hazırlanan yazılı ve görsel öğeleri içerisinde bulundurarak erken çocukluk döneminden 
ergenliğe kadar olan süreçte; çocukların beğeni düzeyini artıran, onlara duygu ve düşünceleri sanatsal 
yolla aktaran ürünlerin genel adıdır (2008). 

 Çocukların dil gelişimleri incelendiğinde pek çok kuramın ortaya konulduğu görülebilir. Bazı 
kuramcılar, örneğin Chomsky, çocukların dil gelişiminin tamamen bağımsız ve kendiliğinden gelişen bir 
süreç olduğunu savunurken (Hoff, 2005); bazıları, örneğin Watson ve Skinner, dilin çevre ile şekillenen 
bir yapısının olduğunu, çocukların duydukları sesleri tekrar etmeleri ve anlamlandırmalarıyla dil 
edinimini sağladıklarını savunmaktadırlar (Bochner & Jones, 2005). Çocuklar resimli çocuk kitapları 
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sayesinde tekrarlanan kelimeleri duyma, duydukları bu kelimeleri içselleştirme, yeni ve farklı konularda 
bilgi sahibi olma, bu konular hakkında hayal gücünü kullanarak yeni hikayeler üretme ve bu hikayeleri 
çevresine aktarma fırsatına sahip olurlar. Şirin, çocuk edebiyatının amaçlarını çocukların gelişim 
alanlarını desteklemek, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak, dinleme ve okuma alışkanlıklarına temel 
oluşturmak, hayatın akışı hakkında bilgilendirmek, deneyim kazandırmak, hayal güçlerini desteklemek 
ve algı gelişimlerine katkıda bulunmak şeklinde sıralamıştır (2000). Arseven, çocuk edebiyatının amacını 
çocuklara uygun olan davranış şekillerini, toplum kurallarını ve değerleri öğretmek; bu sayede çocuğu 
hayata hazırlamak olarak belirtmiştir (2005). Gönen, çocukların hayal dünyalarını geliştirmenin, onlara 
yaşam deneyimleri sunmanın ve bunları yaparken de çocukları eğlendirmenin çocuk edebiyatının başlıca 
hedefleri arasında olduğunu belirtmiştir. Çocuk edebiyatının iyi, güzel, kötü, üzücü durumları, evrensel 
ve ulusal değerleri, farklı deneyim ve fikirleri çocuğa sunduğunu vurgulamıştır. 19. yüzyıla kadar yazılı 
çocuk edebiyatı ürünleri yok denilecek kadar azdır. Var olan ürünler ise, dinsel ve geleneksel öğeleri 
içererek didaktik biçimde hazırlanmışlardır. 19. yüzyılda değişen anlayışla birlikte çocukların farklı ilgi ve 
ihtiyaçları olduğu, bu yüzden çocukların eserlerinin ayrı olması gerektiği benimsenmeye başlanmıştır. 20 
ve 21. yüzyılda bu anlayış gelişerek, devam etmiş ve günümüzde de devam etmektedir (2015).  

 Çocuk edebiyatı türlerinden biri olan resimli çocuk kitaplarında, çocuklara yazıların veya metinlerin 
resimli iletilerle duyuşsal ve bilişsel deneyimleri anlayıp, uygulayabileceği fırsatlar sunulmaktadır (Server, 
2008).  Resimli çocuk kitapları az kelime, büyük ve renkli resimlerden oluşan eserlerdir (Nodelman, 
1996). Temple ve diğerleri ise resimli çocuk kitaplarını, içinde bulunan metin ve resimlerin bir bütün 
oluşturduğu, büyük oranda resimlerden oluşan, içerisinde bulunan bu metin ve resimlerin hedeflenen 
mesajı verme amacı taşıyan kitaplar olarak tanımlamışlardır (1998). Yalçın ve Aytaş çocukların fiziksel ve 
duygusal durumlarına uygun, abartıdan ve çirkinlikten uzak, çocukların idrak etme ve değerlendirme 
yapmasını sağlayan eserler olarak tanımlamıştır (2002). Norton ise; birçok çocuk kitabının resimli 
olduğunun fakat her çocuk kitabının resimli çocuk kitabı olmadığı üzerinde durmuştur (1999). Bu 
tanımlardan hareketle, belirli bir konunun, metin ve resim kullanılarak çocukların gelişimsel özelliklerine 
göre hazırlanan eserleri, resimli çocuk kitapları kategorisinde tanımlanabilir.  Resimli çocuk kitaplarında 
iç yapısal öğelerinden biri olan konu, yaşamda karşılaşılan ve çocuğun bağ kurabileceği her şey olabilir. 
Örneğin; çevre, sürdürülebilir yaşam, insan, hayvanlar, doğa, vücudumuz, duygular gibi. Yazarın seçtiği 
konu, çocuğa vermek istediği mesajı içermektedir. Konuya bağlı olarak da resimleme, karakter, mekan ve 
olay belirlenecektir. Yaşamın ilk yıllarında okunan resimli çocuk kitaplarında, hemen hemen her konu 
çocuk için ilgi çekici olmaktadır çünkü çocuk yaşamı yeni keşfetmeye başlamıştır. Bunun yanında 
çocuğun yaşamının her döneminde ihtiyacı olan konular farklı olduğu gibi, kendisine özgü farklı ilgi 
alanları da mevcuttur (Gönen, 2015).  Kitabın yazarının seçtiği ve kitabı seçen kişi için konu, çocuğun 
gelişimsel özelliklerine uygun olmanın yanında, ilgi alanlarını da kapsamalıdır. Kitabı yazacak ve seçecek 
kişinin çocuğun gelişimi, ihtiyacı ve ilgisine uygun olan konuyu bilip, seçerek çocuğa yaşam deneyimleri 
sunması gereklidir (Dağlıoğlu & Çakmak, 2009).  Doğru ve sağlıklı konu seçimi çocukların bilinçli ve 
bilinçsiz şekilde iyi, güzel, estetik, doğru, yanlıştan esinlenmelerini sağlayacaktır (Salisbury, 
2004).  Konu, temelde öykünün planını hedef alarak belirlenmektedir. Konunun öznel, zengin, güvenilir 
olarak hazırlanması çocuğun dikkatini ve ilgisini çekeceği gibi yaşamına geçirmesi açısından da 
önemlidir. Resimli çocuk kitaplarında ele alınan konular eğlendirici, dinlendirici, öz yaşantı ile ilişkili, 
gerçekçi veya hayali durumları içermelidir. Kitabın konusu olumsuz duygu ve yaşantıları işlese de 
çocuğun gelişimine uygun hazırlanması büyük önem taşır ancak bu sayede istenilen mesaj çocuklara 
doğru şekilde verilebilir. Kitabın konu seçimi ve yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 
da çocuk için ulusal ve kültürel değerlerini barındırmasıdır (Uzmen, 1993).   

 Erken çocukluk dönemi resimli çocuk kitaplarını konu yönünden inceleyen araştırmalar 
bulunmaktadır. Farklı kategorilerdeki kitapların incelendiği araştırmalarda, hayvanlar, macera, bilim-
kurgu-fantezi, mizah, duygusal ve fiziksel acılar, din, ahlak, sosyal ilişkiler, doğa, çevre, hayvanlar, kişisel 
bakım, mizah, gezi, toplumsal kurallar, aile gibi konuların var olduğu ortaya konulmuştur (Demircan, 
2006; Elsholz, 1994; Erdoğan, 1989; Gönen, 1993; Gönen, Katrancı, Uygun & Uçuş, 2011; Uzman, 1993;).  

Araştırmanın Amacı 

 Çocukların kitaplarla ilk olarak karşılaştıkları dönem, erken çocukluk dönemidir. Bu süreçte 
çocuklar resimli kitaplar aracılığıyla kendisi, çevresi, dünya ve evren hakkında yeni bilgiler edinirken 
eğlenir ve eğlenirken yeni deneyimler edinme fırsatı bulur. Çeviri ve Türkçe resimli çocuk kitaplarında 
işlenen konuların çeşitlilik arz etmesi; çocukların hayal dünyalarını genişletme ve çocuklara yeni 
deneyimler kazandırma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bu araştırmada, 2007-2017 yılları 
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arasında Türkçe ve Türkçe' ye çevrilerek yayımlanmış olan resimli çocuk kitaplarının konu yönünden 
incelenmesi amaçlanmıştır.    

Yöntem 

 Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden, tarama modeli kullanılmıştır.  Tarama modeli, var 

olan durumu var olduğu haliyle ortaya koyup, betimlemeyi amaçlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz & Demirel, 2017). Araştırma, betimsel tarama modeli ile hazırlanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

 10 yıllık süreci değerlendirmek için 2007-2017 yılları arasında Türkçe ve Türkçe' ye çevrilerek 
yayımlanmış resimli çocuk kitapları araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 
oluşturan resimli çocuk kitaplarının Sutherland ve Arbuthnot’ın açıkladığı şekilde, basit bir tarzda 
yazılmış, metni tamamlayan resimler içermesine ve çocukların anlayabileceği türde olmasına dikkat 
edilmiştir (1991). Ayrıca kitapların bir öykü özelliği taşıyan ve birbirinden bağımsız hikayeleri içermeyen 
resimli çocuk kitapları incelenmiştir. 2007-2017 yılları arasında Türkçe ve Türkçe' ye çevrilerek 
yayımlanmış çocuk kitapları, kitap evlerinden, kütüphanelerden ve özel koleksiyonlardan rastgele 
örneklem yöntemiyle seçilmiş 97 Türkçe ve 104 Türkçe’ ye çevrilmiş resimli çocuk kitabı olmak üzere, 
toplam 201 resimli çocuk kitabı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Kitap künyesi  

 Araştırmanın örneklemini oluşturan resimli çocuk kitaplarındaki bilgiler, iki araştırmacı tarafından 22 
Kasım-10 Aralık 2017 arasında “Kitap Künyesi” kullanılarak incelenip, kayıt altına alınmıştır. Kitap künyesi 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup; kitabın adı, yazarı, resimleyeni, varsa çevirmeni, yayın evi, ilk 
basım yılı, sayfa sayısı, özeti, genel ve alt konusunu içermektedir (EK 1).  

Genel ve alt konular 

 Genel ve alt konular araştırmacılar tarafından ilgili ulusal ve uluslararası literatür taranarak 
oluşturulmuştur. 11 genel ve 44 alt konu maddesinden oluşmaktadır. Kitapların incelenmesi sırasında 
başta belirlenen konulara eklemeler ve çıkarmalar yapılarak son hali verilmiştir (EK 2).   

Bulgular 

2007- 2017 yılları arasında Türkçe dilinde ve Türkçe diline çevrilerek yayımlanmış olan resimli çocuk 
kitaplarının konu yönünden incelenmesinin amaçlandığı çalışmanın bulguları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1.  
Türkçe ve Türkçe Diline Çevrilerek Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Genel Konularına Göre 
Dağılımı. 

Genel Konular Çeviri Türkçe 

 n % n % 

Doğa ve Çevre 10 8 21 12.5 
Ben 26 20.8 33 19.8 
Hayvanlar 12 9.6 26 15.5 
Sağlık-Vücudumuz 11 8.8 12 7.2 
Sosyal İlişkiler 44 35.2 50 30 
Meslekler 2 1.6 8 4.8 
Kavramlar 9 7.2 10 6 
Makineler 2 1.6 2 1.2 
Sanat 8 6.4 0 0 
Olağanüstü Olaylar 1 0.8 0 0 
Eğlence 0 0 5 3 
Toplam 125 100 167 100 

X2=303.88  p=.00 
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Türkçe ve çeviri resimli kitapların genel konuları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için 
yapılan Kay Kare Testi sonucu Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, Türkçe ve çeviri kitapların genel konuları 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur [X2=303.88, p< .05].  

97 Türkçe yazılmış resimli çocuk kitabında 167 konu işlenmiştir. En çok işlenen konular sırasıyla sosyal 
ilişkiler (50), ben (33) ve hayvanlar (26) olmuştur. Sanat ve olağanüstü olaylar ise hiç işlenmemiştir. 
Örneklemi oluşturan 104 Türkçe’ ye çeviri resimli çocuk kitabında toplam 125 konu işlenmiştir. En çok 
işlenen konular sırasıyla sosyal ilişkiler (44), ben (26) ve hayvanlar (12). Eğlence konusu ise hiç 
işlenmemiştir. En çok işlenen konular Türkçe ve çeviri resimli çocuk kitaplarında benzerlik 
göstermektedir.  

Tablo 2. 

Türkçe ve Türkçe Diline Çevrilerek Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Genel Konularına Bağlı Alt Konularına 
Göre Dağılımı 

Genel ve Alt Konular Çeviri Türkçe 

 n % n % 

Doğa ve Çevre     
Doğa ve Sevgisi 5 50 14 66.7 
Uzay-Gökyüzü 1 10 2 9.5 
Çevre Sorunları 1 10 0 0 
Sürdürülebilir Çevre  3 30 5 23.8 
Toplam 10 100 21 100 

                                                                             X2=25.12             p=.00 

Ben     
Ben ve Çevrem 2 6 1 3.8 
Çocukluk ve Oyun 0 0 1 3.8 
Çalışmak 1 3 0 0 
Sorumluluk 0 0 1 3.8 
Başarma ve Güven 9 27.3 1 3.8 
Hayal Kurma 3 9 2 7.7 
Problem Çözme 11 33.4 12 46.2 
Aile-Ev 1 3 2 7.7 
Duygular 6 18.3 6 23.2 
Toplam 33 100 26 100 
 X2=65.93             p=.00 

Hayvanlar      
Hayvan Sevgisi ve 
Bakımı 

3 11.5 4 33.4 

Hayvanlar ve Özellikleri 23 88.5 8 66.6 
Toplam 26 100 12 100 
 X2=15.15              p=.00 

Sağlık-Vücudumuz     
Genel Sağlık 1 9 3 25 
Beslenme 2 18 2 16.6 
Doğum 0 0 1 8.3 
Özel Gereksinimli 
Bireyler 

2 18 2 16.6 

Öz Bakım Becerileri 6 55 4 33.5 
Toplam 11 100 12 100 
 X2=9.39              p=.05 

Sosyal İlişkiler     
Yardımlaşma 11 23.1 10 22.8 
Dayanışma 4 8.3 3 6.8 
Saygı 2 4.2 4 9 
Farklılıklara Saygı 6 12.5 4 9 
Sevgi 0 0 3 6.8 
Paylaşmak 3 6.2 3 6.8 
Arkadaşlık 3 6.2 5 11.4 
Olumsuz İlişkiler 4 8.3 2 4.5 
Olumlu İlişkiler 2 4.2 7 16 
Dünya Ülkeleri 3 6.2 1 2.4 
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Farklı Kültürler 4 8.3 2 4.5 
Kurallara Uymak/Takip 
Etmek 

6 12.5 0 0 

Toplam  48 100 44 100 
 X2=30.6             p=.00 

Kavramlar     
Renk 2 22.2 5 50 
Sayı 1 11.1 0 0 
Zaman 5 55.6 2 20 
Ölüm 0 0 2 20 
Şekil 1 11.1 0 0 
Boyut 0 0 1 10 
Toplam  9 100 10 100 
 X2=12.31           p=.01 

 
Tablo 2’de doğa ve çevre, ben, hayvanlar, sağlık-vücudumuz, sosyal ilişkiler ve kavramlar genel 
konularına ait alt konuların dağılımları ve alt konular arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan 

Kay Kare Testi sonuçları verilmiştir. Buna göre, hayvanlar (p=.05) hariç tüm genel konulara bağlı alt konularda iki 

grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Türkçe’ ye çeviri resimli çocuk kitaplarında 
en fazla işlenen alt konular sırasıyla hayvanlar ve özellikleri (23), problem çözme (11) ve yardımlaşma 
(11) iken; Türkçe dilince yazılmışlarda doğa ve sevgisi (14), problem çözme (12) ve yardımlaşma (10)’dur.  
Türkçe’ ye çeviri resimli çocuk kitaplarında çocukluk ve oyun, sorumluluk, doğum, sevgi, ölüm ve boyut 
alt konuları işlenmezken; Türkçe yazılmışlarda çevre sorunları, çalışmak, kurallara uymak/takip etmek, 
sayı ve şekil alt konuları işlenmemiştir.  
Tablo 3. 
Türkçe ve Türkçe Diline Çevrilerek Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Genel Konularına Bağlı Alt Konularına 
Göre Dağılımı 

Genel ve Alt Konular Çeviri  Türkçe  

 n % n % 

Makineler     
Taşıtlar-Trafik 2 100 2 100 
Toplam 2 100 2 100 

Sanat     
Müzik 2 25 0 0 
Resim 4 50 0 0 
Bale/Dans 2 25 0 0 
Toplam  8 100 0 0 

Olağanüstü Olaylar     
Cadı 1 100 0 0 
Toplam  1 100 0 0 

Eğlence     
Eğlence  0 0 5 100 
Toplam  0 0 5 100 

Tablo 3’te genel konulara bağlı alt konular, Kay Kare Testi varsayımlarını karşılamadıkları için Türkçe ve Türkçe’ ye 

çeviri resimli çocuk kitaplarındaki istatiksel anlamlı farka bakılamamıştır. Bu yüzden yüzde analizleri verilmiştir. 

Buna göre, eğlence alt konusu çeviri resimli çocuk kitaplarında işlenmezken; müzik, resim, bale/dans ve cadı alt 
konuları Türkçe çeviri kitaplarında işlenmemiştir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Araştırma sonucunda Türkçe' ye çevrilmiş olan kitaplarda konu çeşitliliğinin Türkçe yazılmış kitaplara 
göre fazla olduğu ortaya konulmuştur. Bunun sebebinin Türkçe resimli çocuk kitaplarının oluşturduğu 
grup ile Türkçe' ye çevrilen kitapların oluşturduğu grup arasında kültürel ve sosyal farklılıklar olması 
olarak düşünülebilir. Kısacası bir grup yalnızca tek bir kültürü yansıtırken diğer grup birçok farklı kültürü 
yansıtmaktadır. Bu da Türkçe' ye çevrilmiş olan kitaplarda konu çeşitliliğinin Türkçe yazılmış kitaplara 
oranla daha fazla olmasının sebebi olarak açıklanabilir. 

 Türkçe yazılan ve Türkçe' ye çevrilmiş kitaplar incelendiğinde her iki grupta da en fazla işlenen genel 
konunun "sosyal ilişkiler" olduğu ortaya konulmuştur. Türkçe yazılan kitaplarda en fazla vurgulanan 
sosyal ilişkiler alt başlıkları yardımlaşma, olumlu ilişkiler ve arkadaşlık şeklinde sıralanırken; Türkçe' ye 
çevrilmiş olan resimli çocuk kitaplarında sıralama yardımlaşma, farklılıklara saygı, kurallara uyma 
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şeklinde sıralanmaktadır. Araştırma sonuçları, Dirican ve Dağlıoğlu'nun 2014'te yaptığı çalışma ile 
benzerlik göstermektedir. 2014'te yapılan araştırmada paylaşmak ve arkadaşlık gibi değerlerin 3-6 yaş 
resimli çocuk kitaplarında vurgulanan başlıklar olduğu ortaya konulmuştur. Buna ek olarak 2009 da Erdal 
tarafından yapılan çalışma sonucunda "yardımlaşma" ve "söz dinleme" eğitim değerlerinin en fazla 
işlenen konular arasında yer aldığı belirtilmiştir. Türkçe yazılan ve sonradan Türkçe' ye çevrilmiş 
kitapların "sosyal ilişkiler" konusunun alt başlıkları incelendiğinde her iki türde de "yardımlaşma" alt 
başlığı ilk sırada gelmektedir. Ayrıca Türkçe' ye çevrilmiş olan resimli çocuk kitaplarında "kurallara 
uyma/takip etme" alt başlığı üçüncü sırada gelmektedir. Sonuçlar Erdal'ın çalışmasında "söz dinleme" alt 
başlığı ile paralellik göstermektedir.   

 Olağanüstü olaylar genel başlığı ez az işlenen konulardan birisidir. Bu genel başlık altında olan cadı 
başlığı bir kez konu olarak alınmıştır. Bunun sebebi Piaget' in gelişim kuramıyla açıklanabilir. Piaget' e 
göre, çocukların soyut düşünce dönemi 11 yaş ve sonrasında gelişmeye başlar (Yazgan İnanç, Bilgin & 
Atıcı, 2004). Dolayısıyla erken çocukluk dönemi çocukları için yazılan resimli çocuk kitaplarında 
olağanüstü olaylar konusunun işlenmemesinin Piaget' in görüşünden yola çıkılarak uygun olduğu 
söylenebilir. Kavramlar genel başlığı altında en fazla işlenen alt konular, zaman ve renktir. Türkçe 
kitaplarda bu sırayı "ölüm kavramı" takip etmektedir. Aytekin'in çalışmasında ölüm kavramının hassas 
bir konu olduğu ve çocuklara aktarılırken dikkatli ve bilinçli olunmadığı takdirde, psikolojilerinin olumsuz 
etkileneceği vurgulanmıştır (2008).  

 Doğa ve çevre genel konusunun Türkçe yazılan resimli çocuk kitaplarında daha fazla işlendiğini 
görmekteyiz. Fakat çevre sorunları alt konusuna Türkçe yazılmışlarda rastlanmamıştır. Her iki gruptaki 
kitaplarda en çok doğa ve sevgisi alt konusu işlenmiştir. Uzmen’ in 1993 yılında yaptığı tez çalışmasında 
da Türkçe dilinde yazılmış resimli çocuk kitaplarında “doğa ve çevre” genel konusunun çok işlenmiş 
olması çalışmayı destekler niteliktedir.  

 Türkçe yazılmış resimli çocuk kitaplarında sanat konusunda yazılmış kitaba rastlanmamıştır. Fakat 
yapılan çalışmalar, yaratıcılığın en fazla sanatla geliştiğini ortaya koymaktadır (Mayesky, 2009). Bu 
yüzden bu konuda yazılan Türkçe resimli kitaplarında artış olması gerekebilir. Eğlence genel konusuna 
Türkçe' ye çeviri kitaplarda rastlanmamıştır. Fakat Uzmen’ in 1993 yılında yaptığı çalışmada eğlence 
konusunun Türkçe' ye çeviri kitaplarda daha fazla işlendiğini ortaya koymaktadır. Uzmen’ in yaptığı 
çalışma ile bu araştırma arasında fark bulunmuştur.  

 Ülke yönetim şekilleri, hoşgörü, haberleşme, heykel, sihir, büyü, cinsel gelişim, hastalıklar, çocuk 
hastalıkları, boşanmış ebeveyn gibi konulara Türkçe' ye çevrilmiş ve Türkçe yazılmış resimli çocuk 
kitaplarında rastlanmamıştır. Ayrıca din-Allah konusunda yazılan kitaba rastlanmamıştır. Araştırmamızın 
sonucu Erdoğan (1989) araştırması ile paralellik göstermemektedir. 1989'da yapılan çalışmada en fazla 
işlenen konular arasında din ilk sıralarda bulunmuştur.  

 Bulgulara göre, örneklemi oluşturan resimli çocuk kitaplarının konu zenginliğini Türkçe' ye çeviri 
kitapların sağladığı görülmektedir. Türkçe dilinde yazılmış kitapların konularında çeşitliliğin artması 
gereklidir. Çünkü çocukların bireysel farklılıkları ile kültürel farklılıkların da olmasıdır. Toplumun diline 
uygun kitapların yazılarak konu çeşitliliğinin sağlanması mesajın doğru şekilde aktarılmasını ve çeviriden 
kaynaklı hataların önlenmesini sağlayacaktır. 

 Örneklemi oluşturan Türkçe yazılmış kitaplarda sanat genel konusunda ve çevre sorunları, çalışmak, 
kurallara uymak/takip etmek, sayı kavramı, şekil kavramı, müzik, resim, bale/dans alt konularında 
yazılmış kitap bulunmamaktadır. Eksikliği vurgulanan bu konularda resimli çocuk kitaplarının yazılması 
önemlidir. Resimli çocuk kitabı yazarlarının ve yayınevlerinin çocuğun gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlarına 
uygun, güncel ve küresel konuları içeren, çocuğun hayal gücünü destekleyip yenidünyalar keşfetmesini 
sağlayan kitaplar yazmaları ve resimlemeleri tavsiye edilmektedir. Teknolojik gelişmeler ile çok hızlı 
değişen ve farklılaşan 21.yüzyıl dünyasında, çocukların bu hıza ve değişime ayak uydurup, dil, sosyal, 
duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinde resimli çocuk kitapları önemli bir role 
sahiptir. Yazarlar, her yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarının farklılığını dikkate alarak kitaplardaki konu 
çeşitliliğini sağlayabilirler. Değişen değerler, yargılar ve toplum yapısını iyi gözlemleyen bir yazar çocuğa 
bu konuları, olumlu değişikler oluşturacak şekilde kaleme almalıdır. Böylelikle çocuklar yaşadıkları 
toplumu daha iyi tanıma şansı elde edeceklerdir. Küreselleşen dünyada; küresel problemler, 
desteklenmesi gerek konular ve dünya vatandaşlığı gibi konular işlenerek çocuğun ailesinin, yaşadığı 
toplumun, dünyanın ve evrenin bir parçası olduğu mesajı verilmelidir. 
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 Gelecek araştırmalarda hem çeviri hem de Türkçe yazılmış resimli çocuk kitaplarının işlediği konuların 
nasıl ele alındığı, karakter, mekan, olay, resim gibi diğer öğelerin konu etrafında nasıl şekillendiğine dair 
çalışmalar yapılabilir. Böylelikle mevcut konularda işlenen kitapların nasıl ve ne şekilde yazıldığı ortaya 
konulara, yazılacak ve resimlenecek resimli çocuk kitaplarıyla ilgili bir yol haritası çıkarılabilir.  

Sınırlılıklar 

 Bu araştırmada 2007-2017 yılları arasında yayınlanan Türkçe yazılmış ve Türkçe' ye çevrilmiş olan 
çocuk kitapları incelenmiştir. İlk baskı yılı 2007 öncesi olan resimli çocuk kitapları örnekleme 
eklenmemiştir. Bu yüzden piyasada, kütüphanelerde ve özel koleksiyonlarda var olan fakat ilk baskısı 
2007 öncesi olan kitaplar çalışmaya dahil değildir. Kitaplar sadece konu türü açısından incelenmiş olup, 
konunun nasıl ele alındığına bakılmamıştır.  
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 (EK 1) 

Kitap Künyesi 

Kitap No: 

Kitabın Adı: 

Kitabın Yazarı: 

Kitabın Resimleyeni:  

Kitabın Çevirmeni: 

Yayın Evi: 

Basım Yılı/Kaçıncı Baskı: 

Sayfa Sayısı: 
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Çeviri Kitap                                           Türkçe Dilinde Yazılmış Kitap  

Kitabın Özeti: 

 

 

 

Kitabın Genel Konusu: 

Kitabın Alt Konuları: 
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(EK 2) 

Genel Konular 

1. Doğa ve Çevre 
2. Ben 
3. Hayvanlar 
4. Sağlık-Vücudumuz 
5. Sosyal İlişkiler 
6. Meslekler 
7. Kavramlar 
8. Makineler 
9. Sanat 
10. Olağanüstü Olaylar 
11. Eğlence 

Alt Konular 

Doğa ve Çevre 

1. Doğa ve Sevgisi 
2. Uzay-Gökyüzü 
3. Çevre Sorunları 
4. Sürdürülebilir Çevre 

Ben 

1. Ben ve Çevrem 
2. Çocukluk ve Oyun 
3. Çalışmak 
4. Sorumluluk 
5. Başarma ve Güven 
6. Hayal Kurma 
7. Problem Çözme 
8. Aile-Ev 
9. Duygular 

Hayvanlar 

1. Hayvan Sevgisi ve Bakımı 
2. Hayvanlar ve Özellikleri 

Sağlık-Vücudumuz 

1. Genel Sağlık 
2. Beslenme 
3. Doğum 
4. Özel Gereksinimli Bireyler 
5. Öz Bakım Becerileri 

Sosyal İlişkiler 

1. Yardımlaşma 
2. Dayanışma 
3. Saygı 
4. Farklılıklara Saygı 
5. Sevgi 
6. Paylaşmak 
7. Arkadaşlık 
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8. Olumsuz İlişkiler 
9. Olumlu İlişkiler 
10. Dünya Ülkeleri 
11. Farklı Kültürler 
12. Kurallara Uymak/Takip Etmek 

 Kavramlar 

1. Renk 
2. Sayı 
3. Zaman 
4. Ölüm 
5. Şekil 
6. Boyut 

Makineler 

1. Taşıtlar-Trafik 

Sanat 

1. Müzik 
2. Resim 
3. Bale/Dans 

Olağanüstü Olaylar 

1. Cadı 

Eğlence 

1. Eğlence 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde 

İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

İkbal Tuba Şahin Sak221, Ramazan Sak222 

 

Öz 

 Okul öncesi öğretmenlerinin kullanmış olduğu stratejiler özellikle okul öncesi dönem çocuklarının 
yaş ve gelişim dönemleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde 
çocukların yaşadıkları deneyimler ilerleyen yaşamlarını da etkilemektedir. Bununla birlikte, 
öğretmenlerin sınıf içerisinde kullanmış olduğu stratejilerin hangi değişkenlerden etkilendiğinin 
belirlenmesi de yapılacak hizmet içi eğitimler, iyileştirme çalışmaları ve program hazırlama sürecinde göz 
önünde bulundurulması gereken noktalara ışık tutabilir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, okul öncesi 
öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejilerin farklı 
değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, tarama modelinde tasarlanmış nicel bir çalışmadır. 
Çalışmanın örneklemini, Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapmakta olan ve tesadüfi örnekleme yöntemi 
ile belirlenmiş 166 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Keleş 
(2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara 
Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, okul öncesi 
öğretmenlerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, yaş, sınıflarındaki çocuk sayısı, 
mesleklerini isteyerek seçme durumları ve son bir yılda mesleklerine ilişkin herhangi bir eğitim ya da 
etkinliğe katılma durumları değişkenlerine göre ölçeğin çeşitli alt boyutlarındaki stratejilerin farklılık 
gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, sınıf yönetimi, istenmeyen davranışlar 

 

Abstract 

 Strategies used by teachers, especially by preschool teachers, are very important because of 
children’s age and developmental characteristics. Their experiences in early years influence their all life. 
Also, it is important to determine which variables affect preschool teachers’ discipline strategies 
because it can be an important guide for in-service trainings, program development process and other 
works to improve educational process and teachers’ practices. Therefore, this study aims to examine 
the strategies for misbehaviors used by preschool teachers in terms of different variables. This study 
was designed as a survey. The sample of the study consisted of 166 preschool teachers who worked in 
Eastern Anatolia Region of Turkey and was selected randomly. In this study, “Scale for Determining 
Strategies of Preschool Teachers against Misbehaviors in Classroom Management” developed by Keleş 
(2015) was used for data collection. A statistically significant difference was found in the some sub-
scales based on variables of teachers’ gender, marital status, educational level, year of teaching 
experience, number of children in the classroom and also if they chose their job voluntarily and if they 
attended a professional activity last year.  

Keywords: Preschool teachers, classroom management, misbehaviors 

 

Giriş 

Sınıf yönetimi, fiziksel ortamın düzenlenmesi, etkinliklerin planlanması ve uygulanması, sınıf içi 
ilişkilerin düzenlenmesi ve davranışların yönetilmesi gibi boyutları içeren karmaşık bir yapıdır (Martin & 
Sass, 2010; Şahin-Sak, Tantekin-Erden & Pollard-Durodola, 2018; Weinstein & Novodvorsky, 2011) ve 
yıllar içinde üzerine pek çok araştırma yapılmış; her yıl yüzlerce kitap yazılmış bir konudur. Bu çalışmalar 

                                                           
221 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, ikbalsahin@gmail.com 
222 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, ramazansak06@gmail.com 
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sonunda, etkili tek bir sınıf yönetimi stratejisi belirlenememiş olmakla birlikte, öğretmenlerin bu 
konudaki uygulamalarının eğitim yaklaşımlarına göre şekillendiği vurgulanmıştır (Şahin-Sak, Sak & Tezel-
Şahin; Vartuli, 2005). Örneğin, öğretmen merkezli bir yaklaşımı benimsemiş bir öğretmenin temel 
amaçları, çocukların davranışlarını düzenlemek, yaptığı etkinlik üzerinde çalışmasını sağlamak ve 
gerektiğinde ödül-cezayı da kullanarak çocukların istenmeyen davranışlarını azaltmaktır (Freiberg & 
Lamb, 2009; Goss & Ingersoll, 1981). Ancak, çocuk merkezli yaklaşımı benimsemiş bir öğretmen çocuğun 
öğrenmesinin tüm aşamalarından –akademik etkinliklerden davranışlarının kontrolüne- sorumlu 
olduğunun farkındadır (Winsler & Carlton, 2003). Bu nedenle de istenmeyen davranışların engellenip 
istendik davranışların pekiştirilmesi için ödül ve ceza yerine çocukların aktif olacağı etkinlik süreçlerini 
etkili bir şekilde yönetebilmeyi ve çocukları doğru davranışa yönlendirecek birtakım etkili stratejileri 
kullanmayı tercih etmektedir (Pianta et al., 2005). İlgili alan yazında öğretmen merkezli anlayıştan çocuk 
merkezli anlayışa uzanan bir süreçten ve bu süreçte farklı disiplin modellerinin varlığından bahsedilmiştir 
(Wolfgang, 1996).  

Bu disiplin modellerini benimseyen öğretmenlerin özellikle istenmeyen davranışlara yaklaşımları 
ve bu davranışlara karşı kullandıkları stratejiler birbirinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte literatürde 
pek çok farklı disiplin modelinden bahsedilmektedir. Bu çalışmada ele alınacak modeller, Gerçeklik 
Terapisi/Kontrol Modeli, Güvengen Disiplin Modeli, Öğretmen Etkililiği Modeli, Kounin Modeli, Sosyal 
Disiplin Modeli ve Davranış Değiştirme Modelidir. Bu modellerin temel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli (Gordon modeli); öğretmen merkezliliğin daha az olduğu bir 
model olup istenmeyen davranışların ancak öğretmenlerin anlayışlı olmasıyla azabileceğini 
vurgulamaktadır. Bu modelde temel soru problemin kime ait olduğudur. Eğer problem çocukla ilgiliyse 
öğretmenin empatik dinlemesiyle, öğretmenle ilgiliyse öğretmen-çocuk işbirliği ile problem çözülebilir 
(akt. Habacı, Tanrılulu, Atıcı, Ürker & Adıgüzelli, 2013). 

Gerçeklik terapisi (Glasser modeli); çocuklara davranışlarını seçme sorumluluğu vermekte, davranış 
problemlerini çözerken geçmişte yaşananlar yerine o günkü durumun göz önüne alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Sınıf kurallarını öğretmen ve çocuk birlikte belirlerken, kurallarına uyulması ile ilgili 
sorumluluk çocuğa aittir. Öğretmen öncelikle çocuğun davranışının kendisine ve arkadaşlarına yararlı 
olup olmadığını sorgulatmakta, daha sonrasında ise uygun çözüm yollarının bulunması konusunda 
çocuğa rehber olmakta; istenmeyen davranışın ortadan kaldırılması konusunda plan yapılmasına 
öncülük etmektedir (Atıcı, 2003). 

Sosyal disiplin modeli (Dreikurs modeli); çocukta öz disiplini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
nedenle de çocuğa kendi davranışlarından sorumlu olduğu öğretilmeli, dünyanın gerçekleri 
gösterilmelidir. Öğretmen çocuğa durumları değerlendirerek uygun tercihler yapmayı öğretmelidir (akt. 
Habacı, Tanrılulu, Atıcı, Ürker & Adıgüzelli, 2013). 

Güvengen disiplin modeli; Canter ve Canter (1976) tarafından geliştirilmiş öğretmen merkezli bir 
sınıf yönetimi modelidir. Modelde, sınıf yönetiminde öğretmenlerin etkin olması ve çocuklar üzerinde 
sağlam bir otorite kurması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca öğretmen çocukların tamamından aynı 
başarıyı beklemeli, bütün çocuklara benzer şekilde davranmalıdır. Bu modelde temel amaç, 
öğretmenlerin çocuklara karşı güçlü olmayı öğrenmesidir (akt. Habacı, Tanrılulu, Atıcı, Ürker & Adıgüzelli, 
2013). 

Davranış Değiştirme Modeli (Skinner modeli); davranışların sonuçları veya davranış sonunda 
verilen ödüller değiştirilerek davranışın kontrol edilebileceğini ifade eden öğretmen merkezli bir 
modeldir. Bir başka ifadeyle, davranışlar ödül veya ceza yoluyla öğrenilebilir (akt. Habacı, Tanrılulu, Atıcı, 
Ürker & Adıgüzelli, 2013). 

Kounin modeli; etkili bir disiplin için engelleyici değil; aracı stratejilerin kullanılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle de çocukların etkinliklere aktif katılımı sağlanmalı, yanlış davranışlar anında 
uyarılmalıdır. Bu uyarı daha sonra ortaya çıkacak benzer sorunların da önünü kesecektir (akt. Habacı, 
Tanrılulu, Atıcı, Ürker & Adıgüzelli, 2013). 

Okul öncesi öğretmenlerinin kullanmış olduğu bu stratejiler özellikle okul öncesi dönem 
çocuklarının yaş ve gelişim dönemleri göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir önem kazanmaktadır. 
Çünkü bu dönemde çocukların yaşadıkları deneyimler ilerleyen yaşamlarını da etkilemektedir. Bununla 
birlikte, öğretmenlerin sınıf içerisinde kullanmış olduğu stratejilerin hangi değişkenlerden etkilendiğinin 
belirlenmesi de yapılacak hizmet içi eğitimler, iyileştirme çalışmaları ve program hazırlama sürecinde göz 
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önünde bulundurulması gereken noktalara ışık tutabilir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, okul öncesi 
öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejilerin farklı 
değişkenler açısından incelenmesidir. 

Yöntem 

Geçmişte var olan veya halen devam eden bir durumu olduğu haliyle betimlemeye çalışan 
araştırmalar tarama araştırmaları olarak ifade edilmektedir (Karasar, 1999). Bu çalışma da okul öncesi 
öğretmenlerin istenmeyen durumlara karşı kullandıkları stratejilerin bir ölçek aracılığıyla belirlenmesini 
amaçlandığından bir tarama araştırmasıdır.  

Evren ve Örneklem  

Bu çalışmada, evrendeki her kişiye ulaşmak mümkün olmadığından, bu evreni en iyi yansıtacak 
şekilde belirlenen bir örneklem oluşturulmuş; öğretmenlerin tutumlarına yönelik veri toplanmıştır 
(Fraenkel ve Wallen, 2006). Doğu Anadolu bölgesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta 
olan okul öncesi öğretmenlerinden tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 300 öğretmen, çalışmanın 
örneklemi olarak belirlenmiştir. Ancak geri dönen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde 
İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği” 187 adettir. Ancak bu toplanan 
ölçeklerden 21 ölçek eksik doldurma, aynı maddeye birden fazla cevap verme gibi nedenlerden dolayı 
değerlendirmeye alınmamış olup toplamda 166 ölçek analize dahil edilmiştir. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerine ilişkin 
bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 1.  
Çalışmanın Örneklemini Oluşturan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler. 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 116 69,9 

Erkek 50 30,1 

Medeni Durum 
Evli 81 48,8 

Bekâr 85 51,2 

Eğitim Düzeyi 
Yüksekokul 32 19,3 

Fakülte 134 80,7 

Mesleki Kıdem  

0-5 yıl 71 42,8 

6-10 yıl 61 36,7 

11-15 yıl 34 20,5 

Yaş 

20-25 44 26,5 

26-30 46 27,7 

31-35 43 25,9 

36 ve üstü 33 19,9 

Sınıflarındaki çocuk sayısı 

10-15 64 38,6 

16-20 62 37,3 

21 ve üzeri 40 24,1 

Mesleklerini Seçme 
Durumları  

İsteyerek 127 76,5 

İstemeyerek 39 23,5 

Eğitim Etkinliğine Katılma 
Durumları 

Katılan 132 79,5 

Katılmayan 34 20,5 

 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 116’sı (%69,9) kadın, 50’si (%30,1) erkektir. Çalışmanın 
katılımcılarından 81’i (%48,8) evliyken, 85’i (%51,2) bekârdır. Yaşları, 20-25 (n=44, %26,5), 26-30 (n=46, 
%27,7), 31-35 (n=43, %25,9) ve 36 ve üstü (n=33, % 19,9) şeklinde değişmektedir. Öğretmenlerin yarısına 
yakını (n=71, %42,8) 0 ile 5 yıl arasında kıdeme sahiptir. Bununla birlikte, 61 öğretmenin (%36,7) kıdem 
süresi 6-10 yıl arasında değişirken, 34 öğretmen (%20,5) 11-15 yıl arası kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin 
sınıflarındaki çocuk sayısı, 10-15 (n=64, %38,6), 16-20 (n=62, %37,3) ve 21 ve üzeri (n=40, %24,1) şeklinde 
değişmektedir. Öğretmenlerin çoğunluğu (n=134, %80,7) fakülte mezunu iken 32 öğretmen (%19,3) 
yüksekokul mezunudur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun (n=127, %76,5) mesleklerini isteyerek 
seçtikleri, 39 öğretmenin (n=23,5) ise mesleklerini isteyerek seçmediklerini belirlenmiştir. 
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Öğretmenlerin çoğu (n=132, %79,5) son bir yıl içinde meslekleri ile ilgili bir eğitim ya da etkinliğe 
katılırken, 34 öğretmen (%20,5) bu tür bir çalışmaya katılmamıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf 
Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği (Keleş, 2015) 
kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin bilgilerini öğrenmek 
amacıyla Kişisel Bilgi Formu hazırlanmıştır. Formda öğretmenlerin cinsiyetlerini, medeni durumlarını, 
eğitim düzeylerini, mesleki kıdemlerini, yaşlarını, sınıflarındaki çocuk sayısını, mesleklerini isteyerek 
seçme durumlarını ve son bir yılda mesleklerine ilişkin herhangi bir eğitim ya da etkinliğe katılıp 
katılmadıklarını öğrenmek amacıyla 8 soru yer almaktadır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı 
Stratejileri Belirleme Ölçeği  

Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı 
kullandıkları stratejileri belirlemek amacıyla, Keleş (2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi 
Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme 
Ölçeği” kullanılmıştır. Faktör analizine göre ölçek 6 faktör 30 maddeden oluşmaktadır. Cronbach alpha 
iç tutarlılık katsayıları Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli alt boyutu için 0,86; Güvengen Disiplin Modeli 
alt boyutu için 0,78; Öğretmen Etkililiği Modeli alt boyutu için 0,64; Kounin Modeli alt boyutu için 0,73; 
Sosyal Disiplin Modeli alt boyutu için 0,71; Davranış Değiştirme Modeli alt boyutu için 0,61 ve ölçeğin 
geneli için 0,71 olarak bulunmuştur. 

 Ölçek, 5’li likert tipi bir ölçektir. Öğretmenlerin olumlu maddelere verdikleri “Tamamen 
katılıyorum” şeklindeki yanıtlara 5 puan, “Katılıyorum” şeklindeki yanıtlara 4 puan, “Kararsızım” 
şeklindeki yanıtlara 3 puan, “Katılmıyorum” şeklindeki yanıtlara 2 puan ve “Tamamen Katılmıyorum” 
şeklindeki yanıtlara ise 1 puan verilmiştir. 

Veri Analizi 

Toplanan veriler analize dâhil edilmeden önce cevapsız bırakılma veya birden fazla seçeneğin 
işaretlenme durumları açısından incelenmiştir. Uygun doldurulmayan 21 ölçek değerlendirmeye 
alınmamış olup toplamda 166 ölçek analize dâhil edilmiştir. Veri toplamada kullanılmış olan Kişisel Bilgi 
Formu ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı 
Stratejileri Belirleme Ölçeğinden elde edilen verilerin SPSS 22 paket programı yardımı ile analiz ve 
yorumlanması yapılmıştır.  

Kişisel bilgi formundan elde edilen demografik değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları 
gibi betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Veri analizinde öncelikle elde edilen verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin normalliğini test etmek için 
Kolmogorow-Smirnow testi kullanılmıştır. Kolmogorow-Smirnow testinin sonucuna göre ölçekten elde 
edilen puanların normal dağılım gösterdiği (n=166, p>.05) bulunmuştur. Bu nedenle verilerin analizinde 
iki gruptan oluşan değişkenler için bağımsız örneklemler için t-testi, ikiden fazla gruptan oluşan 
değişkenler için Tek Faktörlü ANOVA gibi parametrik testler kullanılmıştır. 

 

 

 

 

Bulgular 

Aşağıda her bir alt probleme ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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Tablo 2. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları.  

Strateji Cinsiyet n  S.s t p 

Gerçeklik Terapisi/ Kontrol 
Modeli 

Kadın 160 39,35 3,610 
2,360 ,019 

Erkek 50 37,92 3,545 

Güvengen Disiplin Modeli 
Kadın 160 16,37 4,554 

-,500 ,618 
Erkek 50 16,72 2,907 

Öğretmen Etkililiği Modeli 
Kadın 160 12,20 2,152 

2,148 ,033 
Erkek 50 11,48 1,488 

Kounin Modeli 
Kadın 160 10,03 2,458 

-4,000 ,000 
Erkek 50 11,52 1,460 

Sosyal Disiplin Modeli 
Kadın 160 4,97 1,836 

1,768 ,079 
Erkek 50 4,48 ,953 

Davranış Değiştirme Modeli 
Kadın 160 11,66 3,168 

6,807 ,000 
Erkek 50 8,44 1,593 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
bağımsız örneklemler için t testi sonucunda, kadın ve erkek öğretmenlerin Gerçeklik Terapisi/Kontrol 
Modeli (t164=2,360; p<.05), Öğretmen Etkililiği Modeli (t164=2,148; p<.05), Kounin Modeli (t164=-4,000; 
p<.05) ve Davranış Değiştirme Modeli (t164=6,807; p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ancak, kadın ve erkek öğretmenlerin Güvengen Disiplin Modeli 
(t164=-,500; p>.05) ve Sosyal Disiplin Modeli (t164=1,768; p>.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında 
ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
Medeni Durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 3. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
Medeni Durumlarına Göre t-Testi Sonuçları.  

Strateji 
Medeni 
Durum 

n  S.s t p 

Gerçeklik Terapisi/ Kontrol 
Modeli 

Evli 81 38,90 3,273 
-,070 ,944 

Bekâr 85 38,94 3,977 

Güvengen Disiplin Modeli 
Evli 81 16,25 4,389 

-,698 ,486 
Bekâr 85 16,69 3,864 

Öğretmen Etkililiği Modeli 
Evli 81 11,60 2,257 

-2,407 ,017 
Bekâr 85 12,34 1,651 

Kounin Modeli 
Evli 81 10,58 2,355 

,568 ,571 
Bekâr 85 10,38 2,268 

Sosyal Disiplin Modeli 
Evli 81 4,79 1,571 

-,224 ,823 
Bekâr 85 4,85 1,701 

Davranış Değiştirme Modeli 
Evli 81 11,67 2,915 

4,092 ,000 
Bekâr 85 9,75 3,101 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin medeni durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
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bağımsız örneklemler için t testi sonucunda, evli ve bekâr öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği Modeli 
(t164=-2,407; p<.05) ve Davranış Değiştirme Modeli (t164=4,092; p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri 
arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ancak, evli ve bekâr öğretmenlerin Gerçeklik 
Terapisi/Kontrol Modeli (t164=-,070; p>.05), Güvengen Disiplin Modeli (t164=-,698; p>.05), Kounin Modeli 
(t164=,568; p>.05) ve Sosyal Disiplin Modeli (t164=-,224; p>.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında 
ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
Eğitim Düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 4. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
Eğitim Düzeylerine Göre t-Testi Sonuçları.  

Strateji Eğitim Düzeyi n  S.s t p 

Gerçeklik Terapisi/ Kontrol 
Modeli 

Yüksekokul 32 39,69 2,912 
1,328 ,186 

Fakülte 134 38,74 3,780 

Güvengen Disiplin Modeli 
Yüksekokul 32 16,50 4,265 

,037 ,971 
Fakülte 134 16,47 4,103 

Öğretmen Etkililiği Modeli 
Yüksekokul 32 13,25 1,270 

4,191 ,000 
Fakülte 134 11,68 2,025 

Kounin Modeli 
Yüksekokul 32 9,38 2,181 

-3,082 ,002 
Fakülte 134 10,74 2,264 

Sosyal Disiplin Modeli 
Yüksekokul 32 5,50 1,437 

2,671 ,008 
Fakülte 134 4,66 1,641 

Davranış Değiştirme Modeli 
Yüksekokul 32 12,63 3,348 

4,048 ,000 
Fakülte 134 10,22 2,932 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
bağımsız örneklemler için t testi sonucunda, yüksekokul ve fakülte mezunu öğretmenlerin Öğretmen 
Etkililiği Modeli (t164=4,191; p<.05), Kounin Modeli (t164=-3,082; p<.05), Sosyal Disiplin Modeli 
(t164=2,671; p<.05) ve Davranış Değiştirme Modeli (t164=4,048; p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri 
arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ancak, yüksekokul ve fakülte mezunu öğretmenlerin 
Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli (t164=1,328; p>.05) ve Güvengen Disiplin Modeli (t164=,037; p>.05) alt 
boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

 

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 5. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları.  

 
Mesleki 
Kıdem 

n  S.s. Sd F P 
Anlamlı 

fark 

Gerçeklik 
Terapisi/ Kontrol 

Modeli 

0-5 yıl 71 38,45 3,883 

2/163 1,040 ,356 --- 6-10 yıl 61 39,26 3,361 

11-15 yıl 34 39,29 3,589 
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Güvengen Disiplin 
Modeli 

0-5 yıl 71 17,24 4,217 

2/163 6,009 ,003 
A-B 
C-B 

6-10 yıl 61 15,07 3,119 

11-15 yıl 34 17,41 4,869 

Öğretmen 
Etkililiği Modeli 

0-5 yıl 71 12,08 1,969 

2/163 1,603 ,204 --- 6-10 yıl 61 12,16 2,018 

11-15 yıl 34 11,44 1,988 

Kounin Modeli 

0-5 yıl 71 10,17 2,372 

2/163 1,316 ,271 --- 6-10 yıl 61 10,59 2,362 

11-15 yıl 34 10,91 2,021 

Sosyal Disiplin 
Modeli 

0-5 yıl 71 5,17 1,773 

2/163 2,916 ,067 --- 6-10 yıl 61 4,57 1,466 

11-15 yıl 34 4,53 1,522 

Davranış 
Değiştirme 

Modeli 

0-5 yıl 71 10,34 3,242 

2/163 3,493 ,033 A-C 6-10 yıl 61 10,39 3,185 

11-15 yıl 34 11,94 2,628 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin mesleki kıdemlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 
Tek Faktörlü ANOVA sonucunda, Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli (F162=1,040; p>.05), Öğretmen 
Etkililiği Modeli (F162=1,603; p>.05), Kounin Modeli (F162=1,316, p>.05) ve Sosyal Disiplin Modeli 
(F162=2,916; p>.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 
Ancak, okul öncesi öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli (F162=6,009; p<.05) ve Davranış Değiştirme 
Modeli (F162=3,493, p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. Güvengen Disiplin Modeli (F162=6,009; p<.05) alt boyutunda; 0-5 yıl aralığında deneyimi 

olan öğretmenlerin ortalamaları ( =17,24) 6-10 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin 

ortalamalarından ( =15,07) ve 11-15 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamaları ( =17,41) 

6-10 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamalarından ( =15,07) daha yüksektir. Davranış 
Değiştirme Modeli (F162=3,493; p<.05) alt boyunda ise 11-15 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin 

ortalamaları ( =11,94) 0-5 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamalarından ( =10,34) daha 
yüksektir.  

 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
Öğretmenlerin Yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 6. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
Yaşlarına Göre Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları.  

 Yaş n  S.s. Sd F P 
Anlamlı 

fark 

Gerçeklik 
Terapisi/ Kontrol 

Modeli 

20-25 44 39,07 4,008 

3/162 ,985 ,402 --- 
26-30 46 38,78 3,735 

31-35 43 39,53 3,673 

36 ve üstü 33 38,12 2,859 

Güvengen Disiplin 
Modeli 

20-25 44 18,02 4,256 
3/162 7,738 ,000 

A-B 
B-D 26-30 46 14,67 3,490 
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31-35 43 15,70 3,821 

36 ve üstü 33 17,94 4,000 

Öğretmen 
Etkililiği Modeli 

20-25 44 12,52 1,861 

3/162 1,706 ,168 --- 
26-30 46 11,78 2,230 

31-35 43 11,95 2,011 

36 ve üstü 33 11,58 1,733 

Kounin Modeli 

20-25 44 10,16 2,420 

3/162 ,459 ,711 --- 
26-30 46 10,46 2,401 

31-35 43 10,70 2,273 

36 ve üstü 33 10,64 2,104 

Sosyal Disiplin 
Modeli 

20-25 44 5,39 1,858 

3/162 2,877 ,038 A-B 
26-30 46 4,41 1,543 

31-35 43 4,72 1,517 

36 ve üstü 33 4,76 1,437 

Davranış 
Değiştirme 

Modeli 

20-25 44 10,64 3,390 

3/162 ,785 ,504 --- 
26-30 46 10,17 3,192 

31-35 43 11,19 2,639 

36 ve üstü 33 10,82 3,405 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Tek Faktörlü 
ANOVA sonucunda, Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli (F162=,985; p>.05), Öğretmen Etkililiği Modeli 
(F162=1,706; p>.05), Kounin Modeli (F162=,459; p>.05) ve Davranış Değiştirme Modeli (F162=,785; p>.05) 
alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak, okul öncesi 
öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli (F162=7,738; p<.05) ve Sosyal Disiplin Modeli (F162=2,877; 
p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Güvengen 
Disiplin Modeli (F162=7,738; p<.05) alt boyutunda; 20-25 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamaları 

( =18,02) 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamalarından ( =14,67) ve 36 yaş ve üstü 

öğretmenlerin ortalamaları 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamalarından ( =14,67) daha 
yüksektir. Sosyal Disiplin Modeli (F162=2,877; p<.05) alt boyunda ise 20-25 yaş aralığındaki öğretmenlerin 

ortalamaları ( =5,39) 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamalarından ( =4,41) daha yüksektir.  

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
öğretmenlerin sınıflarındaki çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 7. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
sınıflarındaki çocuk sayısına Göre Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları.  

 

 

 
Çocuk 
sayısı 

n  S.s. Sd F P 
Anlamlı 

fark 

Gerçeklik 
Terapisi/ Kontrol 

Modeli 

    10-15 64 38,70 3,641 

2/163 ,330 ,720 --- 16-20 62 38,90 3,538 

21 ve üzeri 40 39,30 3,851 

Güvengen Disiplin 
Modeli 

    10-15 64 16,55 3,915 

2/163 5,810 ,004 B-C 16-20 62 17,52 4,272 

21 ve üzeri 40 14,75 3,712 
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Öğretmen 
Etkililiği Modeli 

    10-15 64 11,94 1,975 

2/163 ,060 ,942 --- 16-20 62 11,97 1,746 

21 ve üzeri 40 12,08 2,411 

Kounin Modeli 

    10-15 64 10,41 2,454 

2/163 ,175 ,839 --- 16-20 62 10,61 1,911 

21 ve üzeri 40 10,38 2,648 

Sosyal Disiplin 
Modeli 

    10-15 64 5,02 1,558 

2/163 6,740 ,002 B-C 16-20 62 5,13 1,654 

21 ve üzeri 40 4,03 1,493 

Davranış 
Değiştirme 

Modeli 

    10-15 64 10,81 3,121 

2/163 ,120 ,887 --- 16-20 62 10,68 3,318 

21 ve üzeri 40 10,50 3,004 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin sınıflarındaki çocuk sayısına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 
yapılan Tek Faktörlü ANOVA sonucunda, Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli (F162=,330; p>.05), Öğretmen 
Etkililiği Modeli (F162=,060; p>.05), Kounin Modeli (F162=,175; p>.05) ve Davranış Değiştirme Modeli 
(F162=,120; p>.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 
Ancak, okul öncesi öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli (F162=5,810; p<.05) ve Sosyal Disiplin 
Modeli (F162=6,740; p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. Güvengen Disiplin Modeli (F162=5,810; p<.05) alt boyutunda; sınıflarında 16-20 çocuk olan 

öğretmenlerin ortalamaları ( =17,52) sınıflarında 21 ve üzeri sayıda çocuk olan öğretmenlerin 

ortalamalarından ( =14,75) daha yüksektir. Sosyal Disiplin Modeli (F162=6,740; p<.05)  alt boyunda ise 

sınıflarında 16-20 çocuk olan öğretmenlerin ortalamaları ( =5,13) sınıflarında 21 ve üzeri sayıda çocuk 

olan öğretmenlerin ortalamalarından ( =4,03) daha yüksektir. 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
mesleklerini seçme durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 8. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
mesleklerini seçme durumlarına Göre t-Testi Sonuçları.  

Strateji 
Meslek 
seçimi 

n  S.s t p 

Gerçeklik Terapisi/ 
Kontrol Modeli 

İsteyerek      127 39,17 3,625 
1,563 ,120 

İstemeyerek      39 38,13 3,621 

Güvengen Disiplin 
Modeli 

İsteyerek      127 16,51 4,203 
,202 ,840 

İstemeyerek      39 16,36 3,897 

Öğretmen Etkililiği 
Modeli 

İsteyerek      127 12,20 2,127 
2,542 ,012 

İstemeyerek      39 11,28 1,297 

Kounin Modeli 
İsteyerek      127 10,24 2,487 

-2,370 ,019 
İstemeyerek      39 11,23 1,347 

Sosyal Disiplin Modeli 
İsteyerek      127 4,90 1,772 

1,116 ,266 
İstemeyerek      39 4,56 1,046 

İsteyerek      127 11,40 2,969 5,764 ,000 
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Davranış Değiştirme 
Modeli 

İstemeyerek      39 8,36 2,580 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin mesleklerini seçme durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda, mesleklerini isteyerek veya istemeyerek seçen 
öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği Modeli (t164=2,542; p<.05), Kounin Modeli (t164=-2,370; p<.05) ve 
Davranış Değiştirme Modeli (t164=5,764; p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark 
olduğu belirlenmiştir. Ancak, mesleklerini isteyerek veya istemeyerek seçen öğretmenlerin Gerçeklik 
Terapisi/Kontrol Modeli (t164=1,563; p>.05), Güvengen Disiplin Modeli (t164=,202; p>.05) ve Sosyal 
Disiplin Modeli (t164=1,116; p>.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejiler 
meslekleriyle ilgili eğitim etkinliklerine katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir? 

Tablo 9. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandıkları Stratejilerin 
eğitim etkinliklerine katılma durumlarına Göre t-Testi Sonuçları.  

Strateji 
Eğitime 
katılma 

n  S.s t p 

Gerçeklik Terapisi/ 
Kontrol Modeli 

Katılan     132 39,27 3,651 
2,487 ,014 

Katılmayan      34 37,56 3,305 

Güvengen Disiplin 
Modeli 

Katılan     132 15,95 4,136 
-3,358 ,001 

Katılmayan      34 18,53 3,404 

Öğretmen Etkililiği 
Modeli 

Katılan     132 12,05 2,118 
,806 ,421 

Katılmayan      34 11,74 1,442 

Kounin Modeli 
Katılan     132 10,41 2,490 

-,735 ,464 
Katılmayan      34 10,74 1,377 

Sosyal Disiplin Modeli 
Katılan     132 4,70 1,648 

-1,915 ,067 
Katılmayan      34 5,29 1,508 

Davranış Değiştirme 
Modeli 

Katılan     132 11,07 3,194 
3,154 ,002 

Katılmayan      34 9,21 2,520 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları 
stratejilerin son bir yılda meslekleriyle ilgili eğitim etkinliklerine katılma durumlarına göre anlamlı olarak 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda, 
meslekleri ile ilgili eğitim etkinliklerine katılan ve katılmayan öğretmenlerin Gerçeklik Terapisi/Kontrol 
Modeli (t164=2,487, p<.05),  Güvengen Disiplin Modeli (t164=-3,358, p<.05)  ve Davranış Değiştirme Modeli 
(t164=3,154, p<.05) alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ancak, 
meslekleri ile ilgili eğitim etkinliklerine katılan ve katılmayan öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği Modeli 
(t164=,806, p>.05), Kounin Modeli (t164=-,735, p>.05) ve Sosyal Disiplin Modeli (t164=1,915, p>.05) alt 
boyutlarına ilişkin stratejileri arasında ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Disiplin modellerinin çocuk merkezlilikten öğretmen merkezliliğe uzanan bir güç çizgisi üzerinde 
yer aldığı düşünülecek olursa; Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli (Gordon modeli) çocuk merkezli, 
Güvengen disiplin modeli ve Davranış Değiştirme Modeli (Skinner modeli) öğretmen merkezli disiplin 
modelleri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Gerçeklik terapisi (Glasser modeli) ve Sosyal disiplin 
modeline (Dreikurs modeli) ilişkin uygulamaların iki yaklaşım arasında yer aldığını söylemek mümkündür 
(Wolfgang, 1996). Çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin bu çizgi üzerindeki stratejilere ilişkin 
uygulamalarının araştırmada incelenen birtakım değişkenlerden etkilendiğini göstermektedir. 
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Kadın ve erkek okul öncesi öğretmenlerinin Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli, Öğretmen Etkililiği 
Modeli, Kounin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı 
bir fark olduğu belirlenmiştir. Şahin-Sak, Sak ve Tezel-Şahin (2018) tarafından yapılan çalışmada da 
öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği Modeline ilişkin cevaplarında cinsiyetlerine göre bir fark olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ancak, daha önce yapılmış bazı çalışmalarda (Aylor, 2003; Frymier & Houser, 2000) kadınların 
iletişim becerilerinde erkeklerden daha iyi olduğuna yapılan vurgu nedeniyle özellikle çocuk merkezli 
yaklaşımlarda kadınların ortalamalarının yüksek olması beklenirken, Davranış Değiştirme Modeli gibi 
daha öğretmen merkezli bir yaklaşımda da kadın öğretmenler lehine anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir.  

Evli ve bekâr okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Etkililiği Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli 
alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Öğretmen ortalamalarına 
bakıldığında Öğretmen Etkililiği Modeline ilişkin bekâr öğretmenlerin, Davranış Değiştirme Modeline 
ilişkin ise evli öğretmenlerin ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, bekâr 
öğretmenler daha çocuk merkezli, evli öğretmenler ise daha öğretmen merkezli stratejiler 
benimsemektedirler. Literatürde çeşitli çalışmalar, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin 
öğretmenlerin medeni durumuna göre değişiklik göstermediğini (Adıgüzel, 2016; Koçoğlu, 2013; 
Söylemez, 2013; Yaşar-Ekici, Günhan & Anılan, 2017) ortaya koymuş; Yaşar-Ekici, Günhan ve Anılan 
(2017) da bu durumu öğretmenlerin medeni durumlarının mesleki profesyonelliklerinin yordayıcısı 
olmamasıyla açıklamıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç ise, evli öğretmenlerin günlük yaşamlarındaki 
sorumluluk ve stresin bekâr öğretmenlerinkinden daha fazla olabileceği ve buna bağlı olarak da 
çocukların ilgi-ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulup onlarla etkili bir iletişimin kurulmasına dayalı 
stratejiler yerine, öğretmenin kontrolüne dayalı daha katı bir disiplin yaklaşımını benimsemeleri ile 
açıklanabilir.  

Yüksekokul ve fakülte mezunu okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Etkililiği Modeli, Kounin 
Modeli, Sosyal Disiplin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda 
yüksekokul mezunu öğretmenlerin hem daha iletişime dayalı bir disiplin stratejisi olan Öğretmen Etkililiği 
Modeline hem de oldukça öğretmen merkezli bir yaklaşım olan Davranış Değiştirme Modeline ilişkin 
ortalamalarının yüksek çıkması dikkat çekici bir sonuçtur. Bununla birlikte, Şahin-Sak, Sak ve Tezel-Şahin 
(2018) tarafından yapılan çalışmada yalnızca Kounin Modeline ilişkin olarak okul öncesi öğretmenlerinin 
ortalamalarının fakülte mezunu öğretmenler lehine farklılaştığı belirlenmiştir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli alt boyutunda; 0-5 yıl aralığında deneyimi 
olan öğretmenlerin ortalamaları 6-10 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamalarından ve 
11-15 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamaları 6-10 yıl aralığında deneyimi olan 
öğretmenlerin ortalamalarından daha yüksektir. Davranış Değiştirme Modeli alt boyunda ise 11-15 yıl 
aralığında deneyimi olan öğretmenlerin ortalamaları 0-5 yıl aralığında deneyimi olan öğretmenlerin 
ortalamalarından daha yüksektir. Okul öncesi öğretmenlerin deneyimleri arasında farklılık görülen her 
iki disiplin modeli de öğretmen merkezli olarak bilinen ve istenmeyen davranışların belli yaptırımlarının 
olduğu modellerdir. Güvengen Disiplin Modelinde 0-5 yıllık deneyime sahip yeni öğretmenler henüz sınıf 
yönetimi konusunda yeterli olmayabilirler. Bu nedenle de çocukların kendilerini ifade ettikleri, sınıf 
yönetimi sürecine aktif şekilde dâhil oldukları etkileşime açık bir yaklaşım benimsemek yerine sınıfta 
otorite oldukları stratejileri benimsemelerinin onlar için daha kolay olacağı söylenebilir ki, bu da 
ortalamalarının 6-10 yıllık deneyimi olan öğretmenlerinkinden yüksek olmasını açıklayabilir. Bununla 
birlikte, hem Güvengen hem de Davranış Değiştirme Modelinde 11-15 yıl deneyime sahip öğretmenler 
daha az deneyimi olan öğretmenlerinkinden yüksek bir ortalamaya sahiptirler. Bu durum da deneyimleri 
daha fazla olan öğretmenlerin, öğretmenin sınıfta otorite olduğu, ödül cezayı kullandığı ve başarıya 
odaklandığı daha geleneksel yaklaşımları benimsemelerinden kaynaklanıyor olabilir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli alt boyutunda; 20-25 yaş aralığındaki 
öğretmenlerin ortalamaları 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamalarından ve 36 yaş ve üstü 
öğretmenlerin ortalamaları 26-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalamalarından daha yüksektir. Bu 
durum yukarıda da belirtildiği gibi yaşa bağlı olarak deneyimi de az olan okul öncesi öğretmenlerinin 
sınıfta otorite kurma isteklerinin bir sonucu olabilir. Bununla birlikte, literatürde çeşitli çalışmalarda 
öğretmenlerin yaşının sınıf yönetimi becerilerini etkileyen bir değişken olmadığı sonucu vurgulanmıştır 
(Akkaya, 2011; Yaşar-Ekici, Günhan & Anılan, 2017; Yılmaz & Aydın, 2015).  
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Okul öncesi öğretmenlerinin Güvengen Disiplin Modeli alt boyutunda; sınıflarında 16-20 çocuk olan 
öğretmenlerin ortalamaları sınıflarında 21 ve üzeri sayıda çocuk olan öğretmenlerin ortalamalarından 
daha yüksektir. Sosyal Disiplin Modeli alt boyunda ise sınıflarında 16-20 çocuk olan öğretmenlerin 
ortalamaları sınıflarında 21 ve üzeri sayıda çocuk olan öğretmenlerin ortalamalarından daha yüksektir. 
Sosyal Disiplin Modelinin çocuklara sorumluluk veren ve Güvengen Disiplin Modeliyle karşılaştırıldığında 
sınıf yönetimine ilişkin birtakım sorumlulukları da öğretmen-çocuk arasında paylaştıran bir model olduğu 
düşünüldüğünde, çocuk sayısının özellikle 20’den az olduğu gruptaki öğretmenlerin ortalamasının 21 ve 
üzeri sayıda çocuğun olduğu sınıfların öğretmenlerininkinden yüksek olması beklenen bir sonuçtur. 
Ancak Güvengen Disiplin Modelinde tersi bir durumun söz konusu olması beklenebilir. Çünkü literatürde 
bazı çalışmalar (Ercoşkun, 2011; İlgar, 2007) sınıfta çocuk sayısının artmasının öğretmen performansını 
düşüreceğini belirtmişlerdir ki bu da öğretmenin uygulaması kısmen daha kolay olan öğretmen merkezli 
stratejileri benimsemesine neden olabilir.  

Mesleklerini isteyerek veya istemeyerek seçen okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Etkililiği 
Modeli, Kounin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı 
bir fark olduğu belirlenmiştir. Mesleklerini isteyerek seçen öğretmenlerin Öğretmen Etkililiği Modeli ve 
Davranış Değiştirme Modeline ilişkin ortalamaları isteyerek seçmeyenlerinkinden daha yüksektir. 
Öğretmen Etkililiği Modelinin çocuğun ihtiyaçlarını dikkate aldığı ve çocuk-öğretmen ilişkisine dayalı 
birtakım stratejileri içerdiği göz önünde bulundurulduğunda mesleklerini isteyerek seçen öğretmenlerin 
bu modelde ortalamalarının yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Bu durumdan yola çıkarak, sistemin 
daha çok öğretmenin kurallarına ve ödül-cezaya dayalı olduğu Davranış Değiştirme Modeline ilişkin 
ortalamalarda da mesleğini isteyerek seçmeyen okul öncesi öğretmenlerininkilerin daha yüksek olması 
beklenmektedir. Ancak öğretmenlerin süreç içerisindeki deneyimleri bu modele ilişkin stratejilerini 
şekillendirmiş olabilir.  

Meslekleri ile ilgili eğitim etkinliklerine katılan ve katılmayan öğretmenlerin Gerçeklik 
Terapisi/Kontrol Modeli, Güvengen Disiplin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin 
stratejileri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin ortalamalarına bakıldığında 
Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modelinde meslekleri ile ilgili bir eğitime katılan öğretmenlerin ortalamaları 
katılmayanlarınkinden daha yüksektir. Bu eğitimler aracılığıyla öğretmenlerin, çocukların davranışlarının 
sorumluluklarını alması ve disiplin sürecinde öğretmen-çocuk işbirliğine ilişkin farkındalıkları artmış 
olabilir. Diğer yandan Güvengen Disiplin Modeline ilişkin meslekleri ile ilgili eğitim etkinliklerine 
katılmayan öğretmenlerin ortalamaları yüksek çıkmıştır ki; bu durumda öğretmenlerin, çocukların 
disiplin sürecinde de eğitimin diğer aşamalarında olduğu gibi aktif olması, sorumluluk alması gerektiğinin 
farkında olmadıkları düşünülebilir. Davranış Değiştirme Modelinde ise mesleki eğitim etkinliklerine 
katılan öğretmenlerin ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Oysaki bu tarz etkinliklerin öğretmenlerin, 
çocukların kendi davranışlarının farkında olmaları ve kuralların belirlenmesinden uygulamasına davranış 
yönetiminin her aşamasında aktif olmalarının önemine ilişkin farkındalıklarını artırması beklenmektedir. 
Bu durumda öğretmenlerin bu eğitimlere rağmen Davranış Değiştirme Modeline ilişkin stratejileri 
benimsemiş olmaları süreç içerisindeki deneyimleri ile ilgili olabilir. 

Sonuç olarak, kadın ve erkek okul öncesi öğretmenlerinin Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli, 
Öğretmen Etkililiği Modeli, Kounin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin 
stratejileri; evli ve bekâr okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Etkililiği Modeli ve Davranış Değiştirme 
Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri;  yüksekokul ve fakülte mezunu okul öncesi öğretmenlerinin 
Öğretmen Etkililiği Modeli, Kounin Modeli, Sosyal Disiplin Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt 
boyutlarına ilişkin stratejileri; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre Güvengen Disiplin 
Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri; yaşlarına göre Güvengen Disiplin 
Modeli ve Sosyal Disiplin Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri; sınıflarındaki çocuk sayısına göre 
Güvengen Disiplin Modeli ve Sosyal Disiplin Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri; mesleklerini 
isteyerek veya istemeyerek seçen okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Etkililiği Modeli, Kounin Modeli 
ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri; meslekleri ile ilgili eğitim etkinliklerine 
katılan ve katılmayan öğretmenlerin Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli, Güvengen Disiplin Modeli ve 
Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarına ilişkin stratejileri arasında anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. 

Bundan sonraki çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerin kullandığı disiplin stratejiler gözlenerek, 
kendi ifadelerine dayanan uygulamaları ve gerçek uygulamaları karşılaştırılabilir. Okul öncesi 
öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının disiplin stratejilerine ilişkin görüşleri ve öz-yeterlilik algıları 



 

1196 
 

karşılaştırılabilir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin disiplin stratejilerine ilişkin görüş ve uygulamalarını 
etkileyen faktörler derinlemesine incelenebilir.  
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Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Kullanımının 

Çocukların Çevre Sorunlarına Olan Farkındalıklarına Bir 

Örnek 

Sinan Erten223 

 

Öz 

Yaşadığımız gezegen olan dünyamızı tehdit eden en büyük sorunların başında çevre sorunları 
gelmektedir. Bu sorunlar tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bundan dolayı çok küçük yaşlardan itibaren 
insanlarımıza çevre bilinci kazandırarak bu sorunları ortadan kaldıracak çevre dostu bireyler 
yetiştirmek zorundayız. Bu çalışma, bu amaca hizmet etmek için planlanmıştır.  

Bu çalışmanın kapsamında ilk olarak ön görüşmeler yapılmıştır. Bu ön görüşme de çocuklara 
kâğıt nedir, ne işe yarar, nasıl elde edilir, kâğıt neden elde edilir ve kullandığımız kâğıtları ne yaparız? 
gibi sorular sorulmuş ve çocukların cevapları not edilmiştir. Ön görüşmenin ardından verilen cevaplar 
tek tek tablolara yerleştirilerek 1. soruya 1. öğrencinin cevabı 2. soruya 2. öğrencinin cevabı yazılarak 
görüşme yapılan 4 öğrencinin cevabı tabloya yazılmıştır. Bu ön görüşme işlemi, her iki gruba yapılmış 
verilen cevaplar tabloya yerleştirilmiş ve frekansları çıkarılmıştır.  

Bir hafta sonra 1. gruptaki 4 öğrenciye sözel olarak kâğıt nedir, kâğıt ne işe yarar, kâğıt nasıl 
elde edilir, kâğıt neden elde edilir ve kullanılan kâğıtları ne yaparız? sorularının cevapları öğrencilere 
karşılıklı tartışma yapılarak sözel olarak ifade edilmiştir. Aynı gün uygun zamanda öğretmen 2. grubu 
oluşturan diğer 4 çocuğu başka bir odaya alarak orada kâğıt ile ilgili videoyu izlettirmiştir.  

Bir hafta sonra kâğıt konusunun sözel olarak ele alınan çocuklarla görüşme yapılmıştır. 
Verilen cevaplar tablo şeklinde sunularak frekans analizi yapılmıştır. Aynı gün video izlettirilen 
çocuklar da görüşmeye alınarak, aynı veri toplama işlemleri onlarla da uygulanmıştır. Ancak sözlü 
anlatım ve video izlettirme işleminden sonra çocuklarla yapılan görüşmede ortaya çıkan bir iki konu 
da sorulara eklenerek bir hafta sonra yapılacak görüşme listesine ilave edilmiştir.  

Bir ay sonra ön görüşmede ve sonradan eklenen sorular tekrar öğrencilerle kontrol 
görüşmesinde sorulmuştur. Alınan cevaplar not edilmiştir. Aynı işlem deney grubu dediğimiz ikinci 
grup öğrencileriyle de aynı şekilde tekrarlanmıştır. 

Elde edilen veriler karşılıklı olarak tabloya yerleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubunu 
oluşturan öğrencilerden alınan cevaplar kıyaslanarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak 
deney grubu olan videodan konuyu öğrenen çocuklar, sözlü olarak konuyu öğrenen öğrencilerden 
daha başarılı olmuşlardır. Kısacası kâğıdın sürdürülebilir şekilde kullanımını öğrenmişlerdir. Deney ve 
kontrol grubu arasındaki bu anlamlı fark teknolojinin eğitimdeki önemini göstermesi açısından 
önemlidir. Bu çalışmada ayrıca görsel öğrenmenin eğitim ve öğretimdeki gerekliliğini ortaya koyması 
açısında da ayrıca bir önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Teknoloji, Çevre Bilinci, Çevre dostu birey  
 

Abstract 

Environmental problems such as global warming and climate change, which constitute the 
agenda of the 21st century, cause many problems in the world from day to day. These include floods, 
extreme winds, extreme temperatures, and destruction of forests. One of the solutions is 
environmental education to these global environmental problems. This education should start early 
years. Children gain their behaviors in early years. They learn from their parents, adults, teachers and 
peers. This learning is manifested by getting a model in the first years. The impact of learning in the 
early years has been demonstrated by scientific research. Therefore, the purpose of this study is; how 
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to gain environmental awareness to children in early childhood? To find answer the question. Method 
The research is designed as experimental research from quantitative research methods. The 
experimental group consisted of children who were given a video supported education and the 
control group consisted of children who were given verbal teaching. Process Preliminary interviews 
were made with children at the beginning of the study. In this preliminary interview, what is paper, 
purpose of the paper, how is it obtained, why is obtained paper and how we use? The questions were 
asked, and the answers were noted. The answers were placed in the individual tables. Their 
frequencies noted. In the second day, researcher express or teach the answer of the questions for 
children. The answers of the questions are explained verbally and in mutual discussion to children. In 
the same day, at the appropriate time, the teacher took the other 4 children, forming the second 
group, into another room and watched the video about the paper. After the oral expression and video 
follow-up, some questions were added the interview. A week later, 895 children were interviewed, 
and the answers were taken and their frequencies were noted. Other group pf children were also 
interviewed on the same day and the same data were collected. Results The results were obtained 
from the children who were given verbal teaching are:: Q1 Drawing- I do not know Q 2: a) 
Drawing/Painting/Writing b)Home environment–Social Environment (e.g. school, outside, police) Q3: 
I do not know – Tree Q 4:I do not know Q5:I do not know – I am saving Q 6: I do not know SORU 7:I 
do not know. The result were obtained from the children who were given video supported education 
are 1: Something made of tree – I do not know Q2: a) Drawing – Writing – Giving presents b) Home 
environment – Social environments (e.g; School, outside, police.) Q3: tree –Saved papers Q 4: it is 
saved – Creating mud – paper is produced Q 5: I am saving Q6: it is paper Q7: Trees should not be cut 
– Produced as paper again There is no meaningful change in children’s views compared to answers 
give one week earlier and during this time there was no change their knowledge nor any remembering 
problems observed. Children described concepts from the raw material point of view. This shows that 
video supported education was useful for children’s acquisition of knowledge from raw material point 
of view. The answers were obtained during the video observation and answers one week later are 
correlating positively. The obtained answers were compared. As a result, children who learned the 
subject from the experimental group were more successful than the control group. They have learned 
the sustainable use of paper. This significant difference is important in terms of demonstrating the 
importance of using of technology in education. it is also important to reveal the necessity of visual 
learning in education and training.  
 
Keywords:  Early Childhood, Technology, Environmental Awareness, Eco-Friendly 

 

Giriş 

21. yüzyılın gündemini oluşturan küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevre sorunları, günden 
güne dünyada birçok felakete sebep olmaktadır. Bunların başında sel baskınları, aşırı rüzgârlar, aşırı 
sıcaklılar, ormanların yok olması gelmektedir. Küresel boyuttaki bu çevre sorunlarının çözümünden rol 
oynayacak önlemlerden birisi de çevre eğitimidir. Bu eğitim çocukluk döneminden itibaren 
başlamalıdır. Bu da ancak erken çocukluk eğitimine çevre eğitiminin dahil edilmesiyle 
gerçekleşecektir.  Söz konusu çevre eğitiminde başarı elde edilmesi ise çevre eğitiminin kuramsal ve 
teorik bilgilerle değil görsel ve etkinliklere dayalı bir yöntemle ele alınması ile mümkün olacaktır. 
Görsel ve etkinliklere dayalı bir çevre eğitimi öğrencilerde daha fazla kalıcı izli davranışların ortaya 
çıkmasına neden olacaktır. Bireylerin davranışları kazanmaları ve hayatlarının bir parçası haline 
getirmeleri çocukluk döneminin ilk yıllarından itibaren başlamaktadır. Çocuklar, ailelerinden, yakın 
çevresindeki yetişkinlerden, öğretmenlerinden ve akranlarından birçok şey öğrenmektedirler. Bu 
öğrenme ilk yıllarda model alma yoluyla kendini göstermektedir.  

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren çağdaş eğitim yaklaşımları incelendiğinde bu yaklaşımların 
eğitimin öğrenci ve çocuk merkezli olması gerektiği üzerinde durduğu görülmektedir (MEB, 2006, 
2013, 2017). Öğrenci ve çocuk merkezli eğitim ve öğretimde öğretmenler pasif, öğrenciler aktif 
konumdadır. Öğrenmenler bilgileri aktaran değil, öğrencilerin bilgilere ulaşmada rehberlik eden 
bireylerdir.  Bu durumda sınıflarda çocuklar aktiftir, öğrencilerin daha kolay ve daha kalıcı öğrenmeleri 
için sınıflarda özel öğrenme materyalleri kullanılır. Programlar, konuya dayalı salt bilgileri içermez. 
Disiplinler arası, entegre konuları ele alır (Aral vd., 2000). 
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Dünya genelinde 20. yüzyılın sonunda her alanda yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim alanında 
da yeniliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Eğitim ve teknolojinin entegre bir şekilde sürdürülmesi 
fikri gündeme gelmiştir. Bilim ve teknolojide ki gelişmelerin günden güne hızlanması ile bu fikir 
zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ile teknoloji birbirinden ayrı düşünülemeyen çağdaş yaşamın 
gerekliliklerindendir. Eğitimde teknolojinin kullanılması ile bireylerde eleştirel düşünme becerisi 
kazandırılarak bireylerin yaratıcı kapasitesi yükseltilebilinecektir (Balcı ve Eşme, 2001). Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin eğitim ve öğretimde kullanılması ile geleneksel öğrenme ve öğretme metotları ile 
giderilemeyen problemlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.  

Fakat okullarda teknoloji kullanımının yaygınlaşması için öncelikle okul yöneticileri ve 
öğretmenlerin teknoloji kullanımına aşina olması gerekmektedir. Bu bağlamda teknoloji okur 
yazarlığı kavramı gündeme gelmiştir. Teknoloji okur yazarı olan bir birey teknolojinin ne olduğunu, 
nasıl oluştuğunu, toplumu nasıl şekillendirdiğini ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilen 
bireydir. Bireylerin teknoloji okur yazarı olması tüm hayatları boyunca teknolojinin doğasını, teknoloji 
toplum arasındaki ilişkiyi, tasarımın mantığını, teknolojinin doğal yaşam üzerindeki etkisi gibi konuları 
anlayabilmesi ve bu bilgilerini ve üretim, yapım, tıp, biyoteknoloji, çevre ve enerji gibi birçok konuya 
entegre ederek yaşamının ve içinde bulunduğu toplumun tüm süreçlerine yansıtmasına fırsat 
sunacaktır. Bu bağlamda bir başka bakış açısıyla gezegenimizin yaşanabilirlik niteliğini korumasına 
katkıda bulunabilecektir (Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse, 2003).  

Richard Louv'un (2019) da söylediği gibi çocukların sağlığı ve yeryüzünün sağlığı birbirine 
sıkı sıkıya bağlıdır. Yazar, “doğa ile bağları kopartılmış çocukların doğaya dönme 
yolculuklarına” ışık tutmasını diler. Eğitimciler, doğadan ve doğallıktan uzak 
olmamalıdırlar. Çünkü ancak o zaman çevreye,  eğitime değer verebilir, okulda ve yakın 
çevrelerinde çocukların doğayı ve doğanın ögelerini keşfetmelerine olanak taşıyan 
öğrenme ortamlarını hazırlayabilir, çocukların ekolojik okuryazarlık gelişimlerini 
destekleyebilirler (Haktanır, 2019).  

Son zamanlarda öne çıkan konulardan biri de sürdürülebilir çevre eğitimidir. Bu sayede, 
toplumun en önemli işlevlerinden biri olan çocuklara sürdürülebilirlikle ilgili değerler, bilgiler ve 
beceriler kazandırılabilir (Güler, 2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi ile kastedilen gezegenimizin sadece 
bugünü için değil yarını için de neler yapmamız gerektiğine vurgu yapan çok yönlü bir çevre eğitimidir 
(Özdemir, 2007).  Küçük çocuklara verilecek çevre eğitimi onlara çevrelerini tanıma olanağı 
sağlamakla birlikte çevreye karşı duyarlılıklarının artmasını da sağlayacaktır (Güler,2009).  

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara verilecek çevre eğitiminin, onların çevrelerini 
tanıma ve sevme, çevreyi korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirme ve çevreye karşı olumlu 
tutum geliştirme gibi bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin gelişimine katkıları olacaktır (Gülay,2011). 
Çevreye yönelik tutumların oluşmasında okul öncesi dönem önemlidir ve bu dönemde verilecek çevre 
eğitimi ile çocukların çevreye yönelik olumlu tutumları ileriki yaşlarda da devam  etmektedir (Wilson, 
1996).  
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Şekil 6. Öğrenme Üçgeni (Edgar Dale 1969; Çilenti, 1988) 

 

Şekil 1. Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching (3rd Ed.), Holt, Rinehart, and Winston (1969). 
383 Madison Avenue, New York, N. Y. 10017  

Bireylere istendik davranışlar kazandırmanın tek yolu eğitimdir. Amacımız öğrenilen bilgilerin 
sürekliliğinin sağlanması ise tek yolu uygulamalı eğitim sistemleridir. Dale (1969) ‘a göre Bireyler,  
okuduklarının %10, işittiklerinin % 20, gördüklerinin % 30, görüp işittiklerinin, % 50, söylediklerinin % 
70, söyleyip yaptıklarının % 90’ nını hatırlamaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin önemi birkez 
daha karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda amaç öğretilen bilgininin, kazanılan değer, tutum, beceri ve 
davranışların sürekliliği ise eğitim uygulamalı hale dönüştürülmeli ve teknolojik materyallerle (Görsel, 
işitsel vb.) desteklenmelidir.  Bu çalışmanın amacı da video ile anlatım tekniğinin erken çocukluk 
döneminde çevre eğitimi sürecinde öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları üzerindeki 
etkisini incelemektir. Video ile anlatım tekniği görseller ile zenginleştirilmiş öğretim materyalleri 
sunmaktadır bu bağlamda edinilen bilgilerin kalıcılığı üzerinde pozitif yönde de etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Görsel ve etkinliklere dayalı bir çevre eğitimi ile öğrencilerin çevre bilincini daha 
erken yaşlarda kazandırılabileceği düşünülmektedir. Bireylerin çevre dostu bireyler olarak 
yetişmesinde okul öncesi eğitimin önemi düşünüldüğünde okul öncesi eğitimde görsel lerle 
desteklenmiş daha somut bir çevre eğitiminin öğrencilerin daha okula başlamadan çevre bilinci 
kazanmasında ki rolünün önemi ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca eğitim sürecinde teknoloji ile küçük 
yaşlarda tanışan bireyler yaşamının ilerleyen süreçlerinde teknolojiye daha aşina bireyler olarak 
yetişebilecektir. Bu da öğrenciye ihtiyacı olduğunda teknolojiyi yaşamının her alanına entegre 
edebilmesine yani yetkin bir şekilde kullanabilmesine olanak sunacaktır. Bu bağlamda eğitimde 
teknolojinin kullanılmasının hem çevre adına daha erken yaşta çevre bilinci oluşturmuş bireyler 
yetiştirmeye hem de bireylerin teknoloji okuryazarı olarak yetişmesini hedefleyen eğitim sistemlerine 
hizmetinin büyük olacağı düşünülmektedir.   

 

Yöntem 

Erken çocukluk eğitiminde teknoloji kullanımının çocukların çevre sorunlarına yönelik 
farkındalıklarına etkisinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen bu çalışma nicel bir araştırmadır. 
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desen şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada 
erken çocukluk eğitiminde teknoloji kullanımının çevre sorunlarına yönelik farkındalığa etkisinin 
incelenmesi için araştırma, “Ön Test- Son Test–Kontrol Gruplu Deneysel Desen” ile dizayn edilmiştir.  
Ön test-son test kontrol gruplu modelde, seçkisiz atama ile iki grup oluşturulur. Bu gruplardan birisi 
deney diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenir. Hem deney hem de kontrol grubunda uygulama öncesi 
ve sonrasında ölçme araçları uygulanır (Karasar, 2010).  
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Araştırmada deneklerin sonuç değişkenine ilişkin tekrarlı ölçümleri, uygulama öncesinde ön 
test, uygulamadan sonra son test olarak-aynı denekler ve ölçme araçları kullanılarak- elde 
edildiğinden bu çalışma kontrol gruplu ön test son test yarı deneysel desen olarak adlandırılmıştır 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). 

Araştırma süresince deney grubuna video ile anlatım, kontrol grubuna da sözlü anlatım yolu 
ile aynı konular anlatılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası öğrenci cevapları araştırmacı tarafından 
kaydedilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur.  

Katılımcılar 

Erken çocukluk eğitiminde teknoloji kullanımının çocukların çevre sorunlarına yönelik 
farkındalıklarına etkisinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 
Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde iç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimizde okul öncesi eğitimi 
veren bir kurumda eğitim alan 8 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 
oluşturulurken seçkisiz (yansız) atama yöntemi kullanılmıştır. Kişisel verilerin korunması açısınd an 
görüşme yapılan öğrenciler G1, G2,……..G8 olarak kodlanmış ve verileri bu şekilde aktarılmıştır.  

Veri toplama süreci  
Araştırmanın başlangıcında araştırmacı çalışma grubunu oluşturan çocuklar ile ön görüşmeler 

gerçekleştirmiştir. Bu ön görüşmelerde çocuklara kâğıt nedir, ne işe yarar, nasıl elde edilir, kâğıt neden 
elde edilir ve kullandığımız kâğıtları ne yaparız? gibi sorular yöneltilmiş ve çocukların cevapları not 
edilmiştir. Verilen cevaplar, tek tek tablolara yerleştirilerek 1. soruya 1. Çocuğun cevabı 2. soruya 2. 
çocuğun cevabı yazılarak görüşme yapılan 4 çocuğun cevabı tabloya aktarılmıştır. Frekansları 
çıkarılmıştır.    

Bir hafta sonra 1. gruptaki 4 çocuğa sözel olarak kâğıt nedir, kâğıt ne işe yarar, kâğıt nasıl elde 
edilir, kâğıt neden elde edilir ve kullanılan kâğıtları ne yaparız? sorularının cevapları çocuklara sözel 
olarak ve karşılıklı tartışma yolu ile anlatılmıştır. Deney grubu olarak belirlenen 2. grubu oluşturan diğer 
4 çocuk başka bir odaya alınarak orada kâğıt ile ilgili video izletilmiştir. Sözlü anlatım ve video izlettirme 
işleminden sonra çocuklarla yapılan görüşmede ortaya çıkan bir iki konu da sorulara eklenerek bir 
hafta sonra yapılacak görüşme listesine eklenmiştir.   

Bir hafta sonra kâğıt konusunun sözel anlatım yolu ile anlatılan çocuklarla görüşme yapılmış, 
verilen cevaplar tabloya taşınarak frekansları çıkarılmıştır Aynı gün kağıt konusunu video ile anlatım 
tekniği ile öğrenen çocuklar da görüşmeye alınarak ve aynı veri toplama işlemi tekrarlanmıştır.  Yaklaşık 
bir ay sonra öğrencilerde öğrenilen bilgilerin kalıcılığını belirlemek için aynı sorular tekrar sorulmuştur.  
 
Verilen analizi 

Deneysel desenlerden ön test- Son test kontrol gruplu desen şeklinde yürütülen bu çalışmada, 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrencilere kağıt ve kullanımına yönelik çeşitli sorular 
sorulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplar ile elde edilen verilere betimsel istatistik yöntemlerinden 
frekans analizi yapılarak tablolaştırılmıştır. 
 

 

 

Bulgular 

Tüm görüşmeler yapılıp sonuçları ve frekansları elde edildikten sonra bulgular karşılaştırılmıştır. 
Aşağıdaki analiz sonuçlarına göre, video ile yapılan eğitimin çevre bilinci oluşturma örneğindeki kâğıt 
kullanma bilinci konusunda öğrenmedeki olumlu etkisi bulunmuştur.  
 
 
Ön Görüşme Analizleri 
 
Deney ve kontrol grubuyla yapılan ön görüşme verileri frekans tabloları  

Table 2. Kâğıt nedir? 

MADDE BİLGİSİ F % 
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Kağıdın ne olduğunu bilmiyorum. (G1, G3, G4, G8) 4 50 

Kâğıt yazmak için olan şey.(G2) 1 12.5 

Kâğıt boyamak için olan şey. (G5,G6) 2 25 

Resim yapmak için olan şey. (G7) 1 12,5 

 

Table 3. Kâğıt ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? 

a) MADDENİN İŞLEVİ    % 

Kağıdı yazı yazmak için kullanıyorum. (G1, G2, G3, G5, G8) 5 62.5 

Kağıdı resim yapmak için kullanıyorum. (G4, G7) 2 25 

Kâğıt kullanmaya yarar. (G6) 1 12.5 

b) MADDENİN KULLANIM ALANLARI F % 

Kağıdı ev ortamında kullanıyorum. (G1, G2, G4, G5, G6,G8) 6 75 

Kağıdı sosyal ortamlarda kullanıyorum. (G1, G2, G6) 3 37.5 

 

Table 4. Kâğıt nelerden yapılır? 

MADDENİN HAM MADDE BİLGİSİ F % 

Kağıdı ham maddesi nedir bilmiyorum. 
(G1,G2,G3,G4,G6,G7,G8) 

7 87.5 

Kâğıt beyaz maddelerden yapılır.(G5) 1 12.5 

 

Table 5. Kâğıt nasıl yapılır? 

MADDENİN OLUŞUM AŞAMASI F % 

Kağıdın nasıl yapıldığını bilmiyorum. (G1, G2, G4, G6, G7, G8) 6 75 

Bazı kâğıtlar kartonlardan yapılır.(G3) 1 12.5 

Kâğıt fotoğraf makinesinden boyanarak yapılır. (G5) 1 12.5 

 

Table 6. Kullandığımız kâğıtları ne yapıyoruz? 

MADDE KULLANIM SONRASI BİLGİSİ F % 

Kullandığım kâğıtları atıyorum.(G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8) 8 100 

 
Ön görüşmede okulöncesi öğrencilerin “kağıt bilinci” konusunda bilgilerinin oldukça az olduğu 

frekanslardan görülmektedir. Bu bulgulara göre çocukların %50’si kağıdın ne olduğunu bilmedikleri, 
%12,5’inin yazmak için, %25’inin boyamak için ve %12,5’inin resim yapmak için olduğunu ifade 
etmişlerdir. Kağıt ne işe yarar sorusuna çocukların %62,5’i kağıdı yazı yazmak için kullanıyorum 
demiştir. Çocukların bu soruya verdikleri cevapların %25’i kağıdı resim yapmak için kullanıyorum, kağıt 
nerelerde kullanılır sorusuna ise ev ortamında diyen %75, sosyal ortamlarda diyen %37,5 tir. Çocukların 
kağıt nelerden yapılır sorusuna verdikleri cevaplardan %87,5’i bilmiyorum iken %12,5’i kağıt beyaz 
maddelerden yapılır demiştir. Kağıt nasıl yapılır sorusuna çocukların verdiği cevaplardan %75’i 
bilmedikleri, %12,5’inin kartonlardan yapıldığını ve geriye kalan %25 çocuğun ise kağıt fotoğraf 
makinesinden boyanarak yapılır demişlerdir. Çocukların kullanılan kağıtlar ne yapılır sorusuna %100’ü 
atıyorum demişlerdir. 

Uygulama (Sözel Anlatım- Video İle Anlatım) Sonrası Analizleri 

Kontrol grubu sözel anlatım yolu ile uygulama sonrası görüşme verileri frekans tabloları  
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Table 7. Kâğıt nedir? 

MADDE BİLGİSİ f % 

Kağıdın ne olduğunu bilmiyorum. (G3, G4) 2 50 

Ders yapmak için olan şey.(G1) 1 25 

Kullanmak için olan şey. (G2) 1 25 

 

Table 8. Kâğıt ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? 

a)MADDENİN İŞLEVİ  f % 

Kağıdı resim yapmak için kullanıyorum. (G1,G2,G3,G4) 4 100 

b)MADDENİN KULLANIM ALANLARI f % 

Kağıdı ev ortamında kullanıyorum. (G1, G2, G3, G4) 4 100 

Kağıdı sosyal ortamlarda kullanıyorum. (G1, G2) 2 50 

 

Table 9. Kâğıt nelerden yapılır? 

MADDENİN HAM MADDE BİLGİSİ f % 

Kağıdın ham maddesi nedir bilmiyorum. (G2) 1 25 

Kağıt ağaçlardan yapılır. (G1, G3, G4) 3 75 

 

Table 10. Kağıt Nasıl Yapılır? 

MADDENİN OLUŞUM AŞAMASI f % 

Kağıdın nasıl yapıldığını bilmiyorum. (G1, G2, G3, G4) 4 100 

 

Table 11. Kullandığımız Kağıtları Ne Yapıyoruz?  

MADDE KULLANIM SONRASI BİLGİSİ f % 

Kullandığım kağıtları atıyorum.(G1,G3,G4) 3 75 

Kullandığım kağıtları biriktiriyorum. (G2) 1 25 

 

Table 12. Biriktirilen Kağıtlara Ne Oluyor? 

MADDENİN GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ f % 

Biriktirilen kağıtlar daha sonra tekrar kağıt oluyor. (G1) 1 25 

Biriktirilen kağıtlar sonra ne yapılıyor bilmiyorum. (G2, G3, G4) 3 75 

 

Table 13. Kağıtları Neden Biriktiriyoruz?  

ATIK MADDE BİLİNCİ f % 

Kağıtları neden biriktirdiğimizi bilmiyorum. (G1, G3, G4) 3 75 

Kağıtları piknik yapmak için biriktiriyoruz. (G2) 1 25 

 
Sözel anlatım grubundaki bulgulara göre çocukların %50’si kağıdın ne olduğunu bilmediklerini 

ifade ederken % 25’i ders yapmak için, % 25’i kullanmak için diye cevap vermişlerdir. Kağıt nerelerde 



 

1205 
 

kullanılır sorusuna çocukların %100’ü kağıdı resim yapmak için kullanıyorum, kağıt nerelerde kullanılır 
sorusuna ise çocukların %100’ü evde kullanıyorum diye cevap vermişlerdir. Bunun yanı sıra kağıdı 
sosyal ortamlarda kullandığını vurgu yapan %50‘dir. Çocukların kağıt nelerden yapılır sorusuna %75’i 
derste anlatıldığı şekliyle ağaçtan diye cevap vermiştir. Çocukların kağıt nasıl yapılır sorusuna %100’ü 
bilmiyorum cevabını vermiştir. Kullanılan kağıtları ne yaptıklarına dair öğrencilere sorulan soruda 
öğrencilerin %75’inin kağıtları attıklarını, %25’inin biriktirdiğini görüyoruz. Biriktirilen ya da toplanan 
kağıtların ne yapıldığına dair soruya öğrencilerin %25’i tekrar kağıt oluyor diye doğru cevaplarken %75’i 
bu kağıtlar ne yapıldığını bilmediklerini söylemişlerdir. Sorulan soruya çocuklardan üçü (G1, G3, G4) 
“bilmiyorum” cevabını verirken, bir çocuk (G2) “piknik yapmak için” cevabını vermiştir. Sözel anlatım 
tekniği maddenin geri dönüşüm bilinci konusunda da yetersiz kalmıştır. 
 
Kontrol grubu uygulama (sözlü anlatım) sonrası yapılan görüşme verilerinin analizi  
1.Soru: Madde (Kâğıt) Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan biri (G1) “ders yapmak için” cevabını vermiştir. Çocuklardan bir diğeri ise 
(G2) “kullanmak için” verirken, ikisi (G3, G4) “bilmiyorum” cevabı vermiştir. Cevaplar doğrultusunda 
çocuklar madde bilgisi konusunda bilgi sahibi değilken, diğer cevaplar ise kullanım işlevine göre 
verilmiştir.  
 
2.Soru: A) Maddenin İşlevi – B) Maddenin Kullanım Alanları 
 
a) Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) “resim yapmak/boyamak” cevabını vermiştir. 
Cevaplar gösteriyor ki çocuklar kendi yaşantısı var olduğu kadar dar çerçevede cevap vermişlerdir. 
 
b) Sorulan soruya çocuklardan her biri (G1, G2, G3, G4) “evde” cevabını vermişlerdir. Aynı zamanda ek 
olarak çocuklardan ikisi (G1, G2) “sosyal ortamlarda (okulda, dışarıda, memurda)” cevaplarını vermiştir. 
Çocuklar genel olarak ev ortamında kullandıklarını belirtmişlerdir. 
 
3. Soru: Maddenin Ham Madde Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G1, G3, G4) “ağaç” cevabı verirken, bir çocuk ise (G2) “bilmiyorum” 
cevabını vermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde çocukların ham madde bilgisi konusunda sözel 
anlatım sonrasında fikir sahibi olmuştur. 
 
4. Soru: Maddenin Oluşum Aşaması 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) bilmiyorum cevabını vermiştir. Cevaplar gösteriyor 
ki çocuklar sözel anlatım sonrasında maddenin oluşum aşamasında bilgi edinememişlerdir. 
 
5. Soru: Madde Kullanım Sonrası Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G1, G3, G4) “atıyorum” cevabını vermiştir. Biri ise (G2) 
“biriktiriyorum” cevabını vermiştir. Genel olarak çocuklar sözel anlatım sonrasında maddenin kullanım 
sonrası bilgisinde herhangi bir kazanım edinememişlerdir. 
 
6.Soru: Maddenin Geri Dönüşüm Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G2, G3, G4) “bilmiyorum” cevabını verirken, çocuklardan biri ise (G1) 
“kâğıt oluyor” cevabını vermiştir. Sözel anlatım tekniği maddenin geri dönüşüm bilgisi konusunda 
çocukların kalıcı bilgiye ulaşmalarında yetersiz kalmıştır. 
 
7.Soru: Atık Madde Bilinci 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G1, G3, G4) “bilmiyorum” cevabını verirken, bir çocuk (G2) “piknik 
yapmak için” cevabını vermiştir. Sözel anlatım tekniği maddenin geri dönüşüm bilinci konusunda da 
yetersiz kalmıştır. 
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Deney grubu video anlatım yolu ile uygulama sonrası görüşme verileri frekans tabloları  

Table 14. Kâğıt nedir? 

MADDE BİLGİSİ f % 

Kağıdın ne olduğunu bilmiyorum. (G8) 1 25 

Kâğıt ağaçtan yapılan şeydir. (G5, G6, G7) 3 75 

 

Table 15. Kâğıt ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? 

a)MADDENİN İŞLEVİ  f % 

Kağıdı yazmak ve resim yapmak için kullanıyorum. 
(G5,G6,G7,G8) 

4 100 

b)MADDENİN KULLANIM ALANLARI f % 

Kağıdı hem ev ortamında hem de sosyal ortamlarda 
kullanıyorum. (G5, G6, G7, G8) 

4 100 

 

Table 16. Kâğıt nelerden yapılır? 

MADDENİN HAM MADDE BİLGİSİ f % 

Kâğıt ağaçlardan ve eski kitaplardan yapılır. (G5) 1 25 

Kâğıt ağaçlardan yapılır.  (G6, G7, G8) 3 75 

 

Table 17. Kağıt Nasıl Yapılır? 

MADDENİN OLUŞUM AŞAMASI f % 

Kâğıt biriktiriliyor, yıkanıyor, çamur oluyor, kâğıt yapılıyor. 
(G5,G6,G7,G8) 

4 100 

 

Table 18. Kullandığımız Kağıtları Ne Yapıyoruz? 

MADDE KULLANIM SONRASI BİLGİSİ f % 

Kullandığım kâğıtları biriktiriyorum. (G5,G6,G7,G8) 4 100 

 

Table 19. Biriktirilen Kağıtlara Ne Oluyor? 

MADDENİN GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ f % 

Biriktirilen kâğıtlar daha sonra tekrar kâğıt oluyor. (G5, 
G6,G7,G8) 

4 100 

 

Table 20. Kağıtları Neden Biriktiriyoruz? 

ATIK MADDE BİLİNCİ f % 

Kâğıtları ağaçlara zarar vermemek için biriktiriyoruz. 
(G5,G6,G7,G8) 

4 100 

Kâğıtları yeniden kâğıt yapmak için kullanıyoruz. (G5) 1 25 

 
Deney grubu uygulama (video ile anlatım) sonrası yapılan görüşme verilerinin analizi 
 
1.Soru: Madde (Kâğıt) Bilgisi 
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Sorulan soruya çocukların üçü (G5, G6, G7) “ağaçtan yapılan şey” diye cevap verirken, çocukların biri 
(G8) “bilmiyorum” diye cevap vermiştir. Cevaplar doğrultusunda genel olarak çocukların madde bilgisi 
sorusuna hammaddeyi baz alarak sözlük bilgisine yakın cevap vermiştir. 
 
2.Soru: A)Maddenin İşlevi – B)Maddenin Kullanım Alanları 
 
a) Sorulan soruya çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “resim yapmak, yazı yazmak cevabını vermiştir.  
Cevaplar çocukların sadece yaşantılarında var olan işlevini baz alarak cevap vermişlerdir. 
b) Sorulan soruya çocukların her biri “ev ortamı ve sosyal ortam(okul)” cevabını vermiştir. Cevaplar 
gösteriyor ki çocuklar yaşantılarında var olan alanları baz alarak cevap veriyorlar. 
 
3. Soru: Maddenin Ham Madde Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “ağaçtan” cevabını vermiştir. Ek olarak çocuklardan 
biri (G1) “eski kitaplar” cevabını da eklemiştir. Video anlatım yöntemi çocukların madde bilgisi 
hakkında farkındalık kazanmalarında etkili olmuştur. 
 
4. Soru: Maddenin Oluşum Aşaması 
Sorulan soruya çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) videoda gördükleri süreçleri genelleyerek 
cevaplamışlardır. Süreci; biriktiriliyor, çamur oluyor, dökülüyor, kâğıt oluyor şeklide özetledikleri 
görülmektedir. Yaşları göz önüne alındığında video tekniğinin çocukların oluşum aşamasında bilgi 
edinmeleri konusunda yeterli ve etkili olmuştur. 
 
5. Soru: Madde Kullanım Sonrası Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) biriktiriyoruz cevabını vermiştir. Cevaplar gösteriyor 
ki çocuklar madde kullanımı sonrası bilgisini video tekniği ile kazanmışlardır. 
 
6.Soru: Maddenin Geri Dönüşüm Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan her biri (G5, G6, G7, G8) “kâğıt oluyor” cevabını vermiştir. Cevaplara ek 
olarak çocuklardan biri (G5) aynı zamanda “ağaçları korumak” cevabını vermiştir. Maddenin geri 
dönüşüm bilgisi hakkında çocuklar video tekniği ile bilgi sahibi olmuşlardır. 
 
7.Soru: Atık Madde Bilinci 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “ağaçlar kesilmesin diye” cevabını verirken buna ek 
olarak çocuklardan biri “yeniden kâğıt yapmak, nefes almak için” cevabını vermiştir. Video tekniği ile 
çocuklar davranışın olası sebeplerini belirleyebilmişler ve madde bilinci konusunda gelen soruya uygun 
cevap vermişlerdir. 
 
TEKRAR GÖRÜŞME ANALİZLERİ (Kalıcılık Kontrolü) 
 
Kontrol grubu verileri analizleri 

Table 21. Kontrol Grubu (Sözel Anlatım) Kontrol Görüşmesi Data Analizi Tablosu (Bir Ay Sonra) 

SORULAR G1 G2 G3 G4 

1. Resim yapmak için. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 

2 -  a. 
 
2-   b. 

Resim yapmak. Resim yapmak, yazı 
yazmak. 

Boyamak. Resimler için. 

Evde, dışarıda. Evde, okulda, polislerde. Evde. Evde. 

3. Ağaçtan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 

4. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 

5. Bilmiyorum. Biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz. Kumbaraya atıyoruz. 
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6. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 

7. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 

 
Data analizleri 
 
1.Soru: Madde (Kâğıt) Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G2, G3, G4) “bilmiyorum cevabını verirken, çocuklardan biri (G1) 
“resim yapmak ” cevabını vermiştir. Çocukların cevapları göz önüne alındığında madde bilgisi sorusuna 
işlevsel açıdan baktıkları ortada olmakla beraber, görüşme sürecindeki cevaplarından uzak cevaplar 
vermemişlerdir.  
 
2.Soru: A)Maddenin İşlevi – B)Maddenin Kullanım Alanları 
 
a) Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) “resim yapmak/boyamak” cevabını vermiştir. 
Cevaplar gösteriyor ki çocuklar kendi yaşantısında var olduğu kadar dar çerçevede cevap vermişlerdir. 
Görüşme sürecinde verdikleri cevaplarla doğru orantıdadır. 
 
b) Soru sorulduğunda çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) “ev ortamı” cevabını verirken, buna ek olarak 
çocukların ikisi (G1, G2) “sosyal ortam” cevabını vermiştir. Çocukların cevapları göz önüne alındığında 
görüşme süreci cevapları ile doğru orantılı olduğu açıktır. 
 
3. Soru: Maddenin Ham Madde Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocuklardan üçü (G2, G3, G4) “bilmiyorum” cevabını verirken, çocuklardan biri (G1) 
“ağaçtan” cevabını vermiştir. Görüşme sürecinde çocukların verdikleri cevaplarla karşılaştırıldığında 
çocukların süreç içinde bilgiyi unuttukları görülmüştür. 
 
4. Soru: Maddenin Oluşum Aşaması 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) bilmiyorum cevabını vermiştir. Cevaplar görüşme 
süreci ile karşılaştırıldığında çocukların cevapları birbiri ile tutarlıdır. 
 
5. Soru: Madde Kullanım Sonrası Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocukların üçü (G2, G3, G4) “biriktiriyorum, kumbaraya atıyoruz” cevabını verirken, 
çocuklardan biri (G1) “bilmiyorum” cevabını vermiştir. Cevaplar görüşme süreci cevapları ile 
karşılaştırıldığında cevaplar arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Çocuklar kontrol görüşmesi 
süresine kadar olan süreçte bu çalışma sonrasında sınıf içinde kumbara oluşturarak kâğıt biriktirmeye 
başlamışlardır. Bu durum farklılığı doğal süreçte etkilemektedir. 
 
6.Soru: Maddenin Geri Dönüşüm Bilgisi 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) “bilmiyorum” cevabını vermişlerdir. Görüşme süreci 
cevapları ile karşılaştırıldığında cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 
 
7.Soru: Atık Madde Bilinci 
 
Sorulan soruya çocukların her biri (G1, G2, G3, G4) “bilmiyorum” cevabını vermiştir. Cevaplar 
incelendiğinde görüşme sürecinde çocukların verdikleri cevaplarla doğru orantılı olduğu, anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmüştür. 
 

Deney grubu verileri analizleri 



 

1209 
 

Table 22. Deney Grubu (Video Anlatım Grubu) Kontrol Görüşmesi Data Analizi Tablosu (Bir Ay Sonra) 

SORULAR G5 G6 G7 G8 

1. Bilmiyorum. Ağaçtan yapılan şey. Ağaçtan yapılan. Ağaçtan yapılan. 

2 -  a. 

 

2-   b. 

Yazmak, resim 
yapmak. 

Yazmak, resim yapmak. Yazmak, resim yapmak. Yazmak, resim 
yapmak, anneme 
hediye etmek. 

Evde, okul. Evde, okulda. Evde, okulda, arabada. Evde, okulda. 

3. Ağaçtan, 
biriktirdiğimiz 
kağıtlar. 

Ağaçtan, eski kağıtlar. Ağaçtan. Ağaçtan. 

4. Biriktiriyorlar, çamur 
oluyor, yıkanıyor. 

Çamur gibi bir şeye 
sokuyorlar, karışıyor, 
boya yapıyorlar, kitap 
oluyor. 

Kamyona alıyorlar, 
çamur oluyor sonra 
kağıt. 

Kepçe götürüyor, 
çamur oluyor. 

5. Biriktiriyorum. Biriktiriyorum. Biriktiriyorum. Biriktiriyorum. 

6. Yeniden kâğıt oluyor. Yeniden kağıt yapmak 
için. 

Kâğıt oluyor. Kâğıt oluyor. 

7. Yeniden kağıt 
yapmak, ağaçlara 
zarar vermemek için. 

Ağaçlar kesilmesin diye. Ağaçlar kesilir, 
ormanlar kesilir diye. 

Ağaçlar kesilmesin 
diye. 

 

Data analizleri 

1.Soru: Madde (Kâğıt) Bilgisi 

Soru sorulduğunda çocukların üçü (G6, G7, G8) “ağaçtan yapılan şey” diye cevap verirken çocuklardan 
biri (G5) “bilmiyorum” diye cevaplamıştır. Çocukların cevaplarında anlamlı bir değişiklik olmamış süreç 
içinde bilgi değişikliği ya da unutma olmamıştır, çocuklar ham madde açısından yaklaşarak sözlük 
tanımına yakın cevap vermişlerdir. Durum gösteriyor ki video yöntemi çocukların madde bilgisi 
konusunda bilgi edinmesinde etkili olmuştur, cevaplar görüşme cevapları ile doğru orantılıdır. 

2. Soru: A) Maddenin İşlevi – B) Maddenin Kullanım Alanları 

a) Soru sorulduğunda çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “yazı yazmak ve resim yapmak” cevaplarını 
vermişlerdir. Çocukların cevaplarının yaşantılarında maddeye kazandırdıkları işlevle doğru orantılıdır. 
Cevaplar çocukların görüşme sürecinde verdikleri cevaplarla karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık 
olmadığı açıktır. 

b) Soru sorulduğunda çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “ev ortamı ve sosyal ortam (okul)” cevabını 
vermişlerdir. Cevaplar gösteriyor ki çocuklar yaşantıları doğrultusunda kullandıkları alanlarla aynı 
doğrultuda cevap vermişlerdir. Görüşme sürecinde alınan cevaplarla karşılaştırıldığında anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 

3. Soru: Maddenin Ham Madde Bilgisi 

Soru sorulduğunda her biri (G5, G6, G7, G8) “ağaçtan” cevabını vermekle birlikte, çocuklardan ikisi (G5, 
G6) ek olarak “biriken kağıtlar” cevabını vermiştir. Cevaplar göz önüne alındığında çocukların 
cevaplarının görüşme sürecindeki cevapları ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. 

4. Soru: Maddenin Oluşum Aşaması 

Soru sorulduğunda çocukların her bir (G5, G6, G7, G8) maddenin oluşum süreciyle ilgili genelleme 
yaparak özet olarak “biriktiriliyor, çamur oluyor, yeni kağıt yapılıyor” diye cevaplamıştır. Çocukların 
gelişim aşamaları göz önüne alındığında nitelikli cevap verdikleri ortada olmakla beraber, cevapları 
karşılaştırıldığında görüşme sürecindeki cevapları ile doğru orantılı olduğu açıktır. 

5. Soru: Madde Kullanım Sonrası Bilgisi 
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Soru sorulduğunda çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “biriktiriyoruz” cevabını vermiştir. Görüşme 
sürecindeki cevaplar ile karşılaştırıldığında görülüyor ki çocukların cevapları birbiri ile doğru orantılıd
  

6. Soru: Maddenin Geri Dönüşüm Bilgisi 

Soru sorulduğunda çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “yeniden kağıt oluyor” cevabını vermişlerdir.  
Çocukların cevapları görüşme sürecinde verdikleri cevaplar ile karşılaştırıldığında cevaplarının birbiri ile 
doğru orantılı olduğu açıktır. 

7. Soru: Atık Madde Bilinci 

Soru sorulduğunda çocukların her biri (G5, G6, G7, G8) “ağaçlar kesilmesin diye” cevabını vermekle 
birlikte, çocuklardan biri (G5) ek olarak “yeniden kağıt yapmak” cevabını vermiştir. Cevapları görüşme 
sürecinde verilen cevaplarla karşılaştırıldığında birbiri ile doğru orantıda olduğu görülmüştür. 

Elde edilen cevaplar kıyaslanarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, deney grubu 
olarak atanan ve konuyu video ile anlatım yolu ile öğrenen çocuklar, konuyu sözlü anlatım metodu ile 
öğrenen kontrol grubuna göre daha başarılı olmuşlardır. Kağıdın sürdürülebilir kullanımını 
öğrenmişlerdir. Bu anlamlı fark teknolojinin eğitimdeki önemini göstermesi açısından önemlidir. Bu 
çalışma da ayrıca görsel öğrenmenin eğitim ve öğretimdeki gerekliliğini ortaya koyması açısından da 
önem taşımaktadır. Çalışmanın ikinci kısmı olan kalıcılığın ölçülmesi için 1 hafta sonra her iki grupta da 
görüşmeler tekrar yapılmıştır. Bununla ilgili bulgularda karşılaştırarak sonuçlar ortaya konmuştur. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma verilerinin analizleri göstermektedir ki erken çocukluk eğitiminde teknoloji kullanımı 
çocukların çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları üzerinde pozitif yönde etkili olmaktadır. 
Araştırmanın diğer bir sonucu ise yine eğitimde teknoloji kullanımının çocukların kazandıkları bilgilerin 
kalıcılığına pozitif yönde etki ettiğidir.  

Elde edilen sonuçları daha kısa ve sade bir hale getirecek olursak iki gruba da en başta sorulan 
sorulara verilen cevaplara baktığımızda çocukların konuyla ilgili bilgilerinin hemen hemen aynı 
olduğunu görmekteyiz. Ancak sözel ve videolu anlatım sonrasında verilen cevaplar aradaki farkı ortaya 
koymaktadır. Sözel anlatımla öğrenen çocukların %50’si halen kağıdın ne olduğunu %75’i ham 
maddesini, %100’ü ise nasıl yapıldığını öğrenememiştir. %75’i biriktirme ve geri dönüşüm bilincini 
kazanamamıştır. Videolu anlatımla öğrenen çocukların %75’i kağıdın ne olduğunu ve ham maddesini, 
%100’ü nasıl yapıldığını öğrenmiş, biriktirme ve geri dönüşüm bilincini kazanabilmiştir. Bu sonuçlar 
bize videolu anlatım yani görsel-işitsel ögenin eğitimde öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırdığını 
göstermektedir. 1 ay sonra tekrar yapılan görüşmelerde ise sözel anlatım grubunun %75’i kağıdın ne 
olduğunu, ham maddesini ve nasıl yapıldığını; %100’ü ise biriktirme ve geri dönüşüm ile ilgili bilgileri 
hatırlayamamıştır. Videolu anlatım grubunun %75’i kağıdın ne olduğunu; %100’ü kağıdın ham 
maddesini, nasıl oluştuğunu, biriktirme ve geri dönüşüm ile ilgili bilgileri hatırlayabilmiştir. Bu sonuçlar 
ise bize eğitimde görsel-işitsel ögeleri kullanmanın kalıcılığı büyük ölçüde arttırdığını göstermektedir.  

Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan tablolardan da açıkça görülebileceği gibi görsel-işitsel 
öğrenme şekli yalnızca işitsel olan öğrenme şekline kıyasla çok daha kalıcı ve anlaşılabilir olmaktadır. 
Çalışmanın yapıldığı yaş grubu da göz önüne alındığında bir ay sonra dahi öğrenilen bilgilerin çoğunun 
ilk günküne yakın olması eğitimde işitsel ögelerin yanında görsel ögelerin de kullanılmasının ne derece 
önemli olduğunu göstermektedir. (bkz: Şekil 1) 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, aşağıda özet halinde verilen video ve teknolojinin 
bilgilerin öğrenilmesindeki olumlu sonuçlarını ortaya koyan araştırmalarla da desteklendiğin 
göstermektedir.  

Video ile anlatım tekniği ile görsel öğeler öğrencilere sunulabilmektedir. Görsel öğelerin 
bireylerin yeni bilgileri oluşturması sürecindeki önemli rolü video ile anlatım tekniğinin önemini ortaya 
çıkarmaktadır. Literatür incelendiğinde video ile anlatımın öğrenme ve öğretme ortamlarında 
kullanımına ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır. Galbraith’e (2004) göre video ile anlatım aktif 
öğrenme yaklaşımını desteklemektedir ve istenildiği taktirde defalarca izlenebilme özelliği video ile 
anlatım tekniğini daha tercih edilebilir kılmaktadır. Allam (2006) çalışması sonucunda video ile anlatım 
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tekniğinin öğrencileri motive edici etkisi olduğu ve onlara araştırma, problem çözme ve iş birlikli 
çalışma becerileri kazandırdığını tespit etmiştir. Willmot, Bramhall ve Radley (2012) çalışmasında video 
ile anlatım tekniğinin öğrenme materyallerini ve sürecini zenginleştirdiğini, öğrenenler için özerklik 
sağladığını, aktif ve derin öğrenmeler oluşmasına zemin hazırladığını ve öğrencileri motive ettiği 
sonucuna varmıştır (Ozan, 2015). Gökmen ve Solak (2015) çalışmalarında çevre eğitiminin bilgisayar 
destekli yürütülmesinin geleneksel yönteme kıyasla daha anlamlı öğrenmelere sağladığını tespit 
etmiştir. 

Birçok çalışma sonucunun da desteklediği gibi görsellik eğitimde son derece önemlidir. 
Teknolojinin eğitim sistemin entegresi ile derslerde teknolojik araç gereçler kullanılmaya başlanmış ve 
böylece tek bilgi kaynağı kitaplardır devri sona ermiştir. Teknolojinin eğitim sisteminde kullanılması ile 
öğrenciler daha çok ve çeşitli bilgi kaynağına ulaşabilme fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda içeriğin 
öğrencilere sunulmasında farklı yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Video ile anlatım 
tekniği de bunlardan biridir.  

Çevre bilinci erken yaşta kazanılması ve kazandırılması gereken bir olgudur. Bu görev eğitim 
sisteminin sorumluluğundadır. Öğrenme ve öğretim programlarında yer alan birçok dersin içeriğinde 
öğrencilere çevre bilinci kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Erken çocukluk döneminden 
itibaren donanımlı bir eğitim alan çocuklar geleceğin çevre bilinci kazanmış, çevre dostu bireyleri 
olacaktır. Ve kazandıkları bu bilinci ve edindikleri çevre dostu davranışlarını gerek meslekleri ile gerek 
aile yaşamları ile nesilden nesile aktaracaklardır. Toplumda sayısı artan çevre dostu bireyler, çevre 
dostu projeleri, etkinlikleri, politikaları hayata geçirecek ve böylece gezegenimizin daha uzun süre 
yaşanılabilir kalmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda erken çocukluk eğitiminde verilen eğitim ile 
kazandırılması amaçlanan çevre bilinci için daha fazla etkinlik içerikli programlar oluşturulabilir. 
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan aktif öğrenme ortamları oluşturulabilir. 
Örneğin okullarda geri dönüşüm laboratuvarları oluşturularak kağıt gibi temel düzeyde geri 
dönüşümler veya atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi gibi çeşitli etkinlikler öğrencilere 
yaptırılabilir.  
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Ebeveyn Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

Gökhan Şengün224, Sema Özen225 

 

Öz 

 Ebeveynlerin çocuklara karşı farklı davranış şekilleri sergilemeleri üzerinde pek çok faktörün etkili 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca, çocukların ebeveynlerini rol model almaları, sosyal öğrenme ve gözlemsel 
öğrenme de çocukların davranışsal gelişimleri üzerinde etkili olmaktadır. Son zamanlarda, anne-baba ile 
çocuğun ilişkisi birbirileriyle etkileşime girdikleri bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan, 
özellikle okulöncesi dönemde ebeveynlerin çocukları üzerinde etkili bir unsur oldukları görülmektedir. 
Bu nedenle, okul öncesi dönemdeki ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi 
gerekmektedir. Bu araştırma, ebeveyn tutumlarının bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya, 3-6 yaş arası çocuğu olan toplam 162 ebeveyn katılmıştır. 
Ebveynlere, araştırmacı tarafından geliştirilen form ve Ebeveyn Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Bu 
araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre; ebeveynlerin cinsiyeti, mesleki 
durumu, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi ve çocuk sayısı açısından farklılık bulunurken yaş, değişkenine göre 
ebeveyn tutumlarının anlamlı olarak farklılaşma olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsallaşma, sosyal çevre,  ebeveyn tutumu, çocuk. 

 

Abstract 

 Many factors are known to be effective on parents' different behaviors towards children. In 
addition, role models of children and social learning and observational learning also affect children's 
behavioral development. Recently, the relationship between the parent and the child has been 
evaluated as a situation in which they interact with each other. In this respect, it is seen that parents are 
an effective factor for their children especially in preschool period. Therefore, it is necessary to examine 
the parenting attitudes of parents in preschool period. This study was conducted to examine whether 
parental attitudes differ according to some variables. A total of 162 parents with children aged 3-6 years 
participated in the study. The form developed by the researcher and the Parent Attitude Scale were 
administered to parents. In this research, relational screening method was used. According to the 
findings; While there was a significant difference in terms of gender, occupational status, income level, 
education level and number of children, parental attitudes did not differ significantly according to age, 
variable. 

Keywords: Socialization, social environment, parental attitude, child.  
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Giriş 

Toplumsallaşma, bireylerin yaşadıkları ortamda yer alan kültürel değerleri, inançları, davranışları, 
kullanılan dili benimseme süreci olarak açıklanmaktadır. Bireyler, toplumla bütünleşmeyi, topluma 
uygun bir kimlik kazanmayı, topluma uygun davranışlarda öğrenmektedirler. Çocuk iletişim becerilerini 
ve sosyal becerilerini ilk başta aile üyelerinden kazanmaktadır. Bu açıdan çocuğun anne ve babası onun 
ilk öğretmenleri ve ilk modelleri olarak kabul edilmektedir. Bu modeller, çocukların eğitiminde, 
büyümesinde ve gelişmesinde etkili bir role sahiptir. İstenen bir çocuk olarak dünyaya gelme, tutarlı ve 
kararlı yetişkin davranışlarına sahip olma, çocuğun sağlıklı bir birey olmasının koşullarındandır. 
Araştırmacılar, günümüze kadar ebeveynlere yönelik yapılan araştırmalar sonucunda ebeveynlerin 
çeşitli özelliklerini açıklamışlardır (Holden, 1997). Baumrind (1966), araştırmasında, ebeveyn tutumlarını 
sınıflandırmıştır. Türk kültüründe ebeveynler, sevgi ve kontrolü birbirinden ayırmamakta bir bütün 
olarak düşünmektedirler(Kağıtcıbaşı, 1990; Şıngır, 1996). Bu nedenle, batı kültüründe yeterince yaygın 
olmayan fakat kültürümüzde ebeveynlerin benimsediği aşırı koruyucu boyut da ebeveyn tutumları 
arasında yer bulmuştur (Kuzgun, 1991; Levy, 1966; Yavuzer, 1994). 

 
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocukların ailesi ve çevresiyle olan ilişkileri ve sosyal 

bir birey olmaları üzerinde etkili olduğu araştırmalarda görülmektedir. Bu nedenle, özellikle okul öncesi 
dönemdeki ebeveyn tutumlarının çocuk yetiştirme davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi 
gerekmektedir. Demokratik ebeveynler, daha olgun davranışlar beklerken, otoriter ebeveynler kurallara 
çocuklarının koşulsuz şartsız itaat etmelerini beklemektedirler. Otoriter ebeveynler otoriteye önem 
vermekte çocuklarının kurallara uymalarını sağlamak için birçok yola başvurmaktadır. Bu ebeveynler 
kurallara uymayan çocuklarına ceza uygulayabilmektedir.  

 
Bir toplumun geleceğini belirleyecek olan genç nesillerin çağdaş ölçülere uygun olarak yetişmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle eğitime olabildiğince erken yaşta başlanması gerekmektedir. Bu anlayışla, 
çağdaş toplumlarda okul öncesi döneme özel önem verilmektedir. Ebeveynlerin kültürel farklılıklarıyla 
ortaya çıkan çocuklar arasındaki cinsiyet farklılıklarından dolayı çocukları arasında yapılan ayrı davranış 
şekilleri (erkek çocuğunu daha fazla önemseme v.b.) çocukların davranış şekillerini de değiştirmektedir. 
Çocukların ebeveynlerini rol model almaları sosyal öğrenme ve gözlemsel öğrenme olarak çocukların 
davranışsal gelişimlerini etkilemektedir. Bu açıdan, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının 
incelenmelidir. Duygu, düşünce ve davranışları etkileyen tutumların açıklanmasında güçlük 
yaşanmaktadır. Tutumlarla ilgili olarak geliştirilen ölçeklerde, bireylerin kendi tutumlarını nasıl 
algıladıklarıyla ilgili maddeler yer almaktadır. Fakat bireyler, tutumlarını farklı algılayabilmektedirler 
(Tezbaşaran, 1997). Okulöncesindeki çocukların eğitiminde okulun yanında ebeveynlerin tutumlarının 
da önemli rol oynadığı görülmektedir. Araştırmalarda kullanılan hemen hemen tüm ölçme araçları, 
bireylerin kendi çocuk yetiştirme tutumlarını algıladıkları şekliyle değerlendirmeye yöneliktir. Bir kısmı 
ise ergenlik döneminde çocukların, kendi anne ve babalarının tutumlarını değerlendirmelerine 
yöneliktir. (Tezbaşaran, 2008). 

Araştırmada, cinsiyete göre otoriter ebeveyn tutumu ve izin verici ebeveyn tutumu açısından 
ebeveyn tutumlarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Farkın çocukların babası lehinde yüksek 
olduğu saptanmıştır. Çocukların yaş düzeyi açısından anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 
Ebeveynlerin eğitim düzeyi açısından koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumu açısından ebeveyn 
tutumlarının anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Çocuk sayısı açısından bakıldığında, demokratik 
tutum ve otoriter tutuma göre farklılık olduğu görülmüştür. 

 

Yöntem 

Ebeveyn tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 
Araştırma, tarama türünde ilişkisel bir çalışmadır(Karasar, 2005).Araştırmada, toplam 162 ebeveyne 
Kişisel Bilgi Formu ile birlikte Ebeveyn Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Bu araştırmada, ilişkisel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Ankara İli Çankaya ilçesindeki 
Cumhuriyet Anaokulunda öğrenim gören toplam 162 öğrenci velisine ölçek uygulanmıştır. Araştirmada 
üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ebeveynlerin tutumlarının araştırılması amacıyla Çankaya ilçesi 
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seçilmiştir. Ölçeğin çalışma grubundaki katılımcılara uygulanmasının ardından doldurulan kişisel bilgi 
formu ve ölçek formu üzerinden istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları, Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir bağımsız anaokulunda öğrenim gören 
3-6 yaş çocuklarının ebeveynlerinden oluşmaktadır.  

 Veri toplama araçları 

 Kişisel Bilgi Formu (KBF)  

KBF, hazırlanırken öncelikle, araştırmanın hedefleri göz önünde tutulmuş, ülkemizde yapılan çeşitli 
araştırmalar taranarak incelenmiştir. İlgili literatürün taranmış ve uzman görüşü alınmıştır.  

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) 

Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilen ölçek bu araştırmada kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. 
Okulöncesi Öğrenci Velilerine Ait Demografik Bilgilerin Frekans ve Yüzde Dağılımı. 

Değişkenler Kategoriler Çalışma Grubu 
     n % 

1. Ebeveyn Cinsiyeti 
Kadın 137 84.6 
Erkek 25 15.4 

2. Ebeveyn Yaş Aralığı    

30 yaş ve altı 24 14.8 

31-40 yaş 98 60.5 

41 yaş ve üstü 40 24.7 

3. Ebeveyn Çocuk Sayısı 

Tek çocuk 24 14.8 

İki çocuk 98 60.5 

Üç çocuk ve üstü 40 24.7 

4.Ebeveyn Eğitim Durumu 

İlkokul  2 1.2 
Ortaokul  11 6.8 
Lise  33 20.4 
Lisans  98 60.5 
Lisansüstü 18 11.1 

5.Ebeveyn Çalışma Alanı 
Çalışmıyor 68 42.0 
İşçi 61 37.7 
Memur 33 20.4 

6.Aile Ortalama Geliri 
0-2100tl 6 3.7 
2100-4000tl 27 16.7 
4001tl ve üstü 129 79.6 

7.Oturduğu Evin Durumu 
Kendisine ait 67 41.6 
Kira 64 39.8 
Diğer 30 18.6 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan ebeveynler cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, 137’sinin kadın 
(%84,6) ve 25’inin erkek (%15,4) olduğu; yaş düzeyine göre incelendiğinde; 24’ünün 30 yaş ve altında 
olduğu (%14,8), ve 98’inin 31-40 yaşlarında (%60,5) olduğu ve 40’ının 41 yaş ve üstü olduğu (%24,7);  çocuk 
sayısına göre incelendiğinde; 24 ebeveynin tek çocuğu olduğu (%14,8), 98 ebeveynin iki çocuğu olduğu 
(%60,5) ve 40 ebeveynin üç çocuğu veya üstü olduğu (%24,7); ebeveynler öğrenim düzeyine göre 
incelendiğinde;  2 ebeveynin ilkokul mezunu olduğu (%1,2), 11 ebeveynin ortaokul mezunu olduğu (%6,8), 
33 ebeveynin lise mezunu olduğu (%20,4), 98 ebeveynin lisans mezunu olduğu (%60,5) ve 18 ebeveynin 
lisansüstü eğitim aldığı (%11,1);68 ebeveynin çalışmadığı (%42,0), 61 ebeveynin işçi olduğu (%37,7), 33 
ebeveynin babasının memur olduğu (%20,4); ailelerinin ortalama gelir düzeyine bakıldığında; 6 ebeveynin 
gelirinin 0-2100tl olduğu (%3,7), 27 ebeveynin gelirinin 2100-4000tl olduğu (%16,7) ve 129 ebeveynin 
gelirinin 4001tl ve üstü olduğu (%79,6); oturdukları evin kendilerine ait olup olmadığına bakıldığında, 67 
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ebeveynin oturduğu evin kendisine ait olduğu (%41,6),  64 ebeveynin kirada oturduğu (%39,8) ve 30 
ebeveynin durumlarının farklı olduklarını  (%18,6) beyan ettikleri görülmüştür.  

 

Araştırmanın Modeli 

Bulgular 

Tablo 2. 
Ebeveynlerin Cinsiyetleri Açısından U-Testi Sonucu. 

Değişken  Grup n 
Sıra 
Ort. 

Sıra 
Toplamı 

 U Z p 

Demokratik 
Tutum 

Kadın  137  82,64  11322  
1556  -,726  ,468  

Erkek  25  75,24  1881  

Otoriter 
Tutum 

Kadın  137  77,38 10601,5 
1148,5   -2,62 ,009 

Erkek  25  104,06 2601,5   

Koruyucu 
Tutum 

Kadın  137  80,72 11059,0 
1606 -,495 ,621 

Erkek  25  85,76 2144,0 

İzin Verici 
Tutum 

Kadın  137  78,01 10687 
1234 -2,224 ,026 

Erkek  25  100,64 2516 

*p<,05  

Tablo 2’ye göre, öğrenci ebeveynlerinin tutumları cinsiyete göre incelendiğinde, demokratik tutum (U = 
1556, z =-,726, p>,05) ve koruyucu tutuma (U = 1606, z =-2,224, p>,05 göre cinsiyete açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır. Otoriter tutuma (U = 1148,5, z =-2,62, p<,05)  ve izin verici tutuma (U = 1234, 
z =-2,224, p<,05) göre ise ebeveynlerin cinsiyetleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, 
ebeveynlerin otoriter tutum ve izin verici tutumlarının cinsiyete göre farklılaştığını, demokratik tutum ve 
koruyucu tutumlarının ise cinsiyetlerine göre  farklılaşmadığını göstermektedir.  

 
Tablo 3. 
Ebeveynlerin Yaş Düzeyleri Açısından Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

 

 

 

Tablo 
3’e 

bakıldığında, öğrenci ebeveynlerinin tutumlarının yaş düzeyine göre farklılaşmadığı  
bulunmuştur.Araştırmanın küçük bir grupta uygulanmasının bu durum üzerinde etkisi olduğu 
söylenebilir.  
 
Tablo 4.   
Ebeveynlerinin Öğrenim Düzeyleri Açısından Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Değişken 
(Ebeveyn 
Tutumları) 

Ebeveyn Öğrenim 
Düzeyi  

n  Sıra Ort.  sd  X2  p  

Değişken 
(Ebeveyn 
Tutumları)  

Ebeveyn Yaşı   n Sıra Ort.  sd  X2  p  

Demokratik  

30 yaş ve altı  24  94,25  

2  2,218  ,330  31-40 yaş  98  80,21  

41 yaş ve üstü  40  77,01  

Otoriter  

30 yaş ve altı  24  70,58  

2  ,528  ,768  31-40 yaş  98  80,50  

41 yaş ve üstü  40  90,50  

Koruyucu  

30 yaş ve altı  24  93,73  

2  2,693  ,260  31-40 yaş  98  77,14  

41 yaş ve üstü  40  84,85  

İzin Verici  
30 yaş ve altı 
31-40 yaş 
41 yaş ve üstü    

24 
98 
40 
 

78,58 
81,60 
83,00 
 

   2    ,135       ,935 
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Demokratik  

İlkokul    2  57,25  

4  5,700  ,223  

Ortaokul  11  82,68  

Lise  33  90,71  

Lisans  98  78,93  

Lisansüstü  18  57,75  

Otoriter  

İlkokul  2  117,50  

4  4,652  ,325  

Ortaokul  11  89,23  

Lise  33  66,91  

Lisans  98  81,73  

Lisansüstü  18  80,46  

Koruyucu  

İlkokul  2  152,50  

4  14,947  ,005  

Ortaokul  11  111,05  

Lise  33  89,26  

Lisans  98  71,43  

Lisansüstü  18  77,75  

İzin Verici  

İlkokul  2  152,25  

4  9,621  ,047  

Ortaokul  11  85,14  

Lise  33  84,47  

Lisans  98  73,18  

Lisansüstü  18  97,18  

Tablo 4 incelendiğinde, ebeveynlerin demokratik tutum ve otoriter tutumlarının öğrenim  düzeyine göre 
farklılaşmadığı  bulunmuştur. Buna karşın,  ebeveynlerin koruyucu tutum ve izin verici tutumlarının 
öğrenim  düzeyine göre farklılaştığı  bulunmuştur. 
Tablo 5.  
Ebeveynlerin Çocuk Sayısı Açısından Kruskal Wallis Testi Sonuçları.  

Değişken 
(Ebeveyn 
Tutumları) 

Çocuk Sayısı  n  Sıra Ort.  sd  X2  p  

Demokratik  

Tek çocuk  49  101,64  

2  22,370  ,000  2 çocuk  101  77,42  

3 çocuk ve üstü  12  33,58  

Otoriter  

Tek çocuk  49  66,64  

2  8,164  ,017  2 çocuk  101  86,38  

3 çocuk ve üstü  12  101,08  

Koruyucu  

Tek çocuk  49  81,05  

2  ,076  ,963  2 çocuk  101  82,09  

3 çocuk ve üstü  12  78,33  

İzin Verici  

Tek çocuk  49  75,36  

2  1,299  ,522  2 çocuk  101  84,61  

3 çocuk ve üstü  12  80,38  

Tablo 5 incelendiğinde, ebeveynlerin demokratik tutum ve otoriter tutumlarının çocuk sayısına göre 
farklılaştığı  bulunmuştur. Buna karşın,  ebeveynlerin koruyucu tutum ve izin verici tutumlarının çocuk 
sayısına göre farklılaşmadığı  bulunmuştur. 
 
 
Tablo 6.  
Ebeveynlerin İş ve Mesleği Açısından Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 
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Değişken 
(Ebeveyn 
Tutumları) 

Çalışma Durumu 
            
n  

Sıra Ort.  sd  X2  p  

Demokratik , 

Çalışmıyor  68  88,54  

2  2,649  ,266  İşçi  61  76,37  

Memur  33  76,47  

Otoriter  

Çalışmıyor  68  70,31  

2  7,620  ,022  İşçi  61  86,24  

Memur  33  95,80  

Koruyucu  

Çalışmıyor  68  79,14  

2  1,935  ,380  İşçi  61  78,66  

Memur  33  91,61  

İzin Verici  

Çalışmıyor  68  75,60  

2  8,403  ,015  İşçi  61  76,69  

Memur  33  102,55  

Tablo 6 incelendiğinde, ebeveynlerin demokratik tutum ve koruyucu tutumlarının iş ve mesleğe göre 
farklılaşmadığı bulunmuştur. Ebeveynlerin otoriter tutum ve izin verici tutumlarının iş ve mesleğe göre 
farklılaştığı  bulunmuştur. 
 
Tablo 7.  
Ebeveynlerin Gelir Düzeyi Açısından Kruskal Wallis Testi Sonuçları. 

Değişken 
(Ebeveyn 
Tutumları) 

Gelir Düzeyi   n  Sıra Ort.  sd  X2  p  

Demokratik  

0-2100tl  6  61,67  

2  1,388  ,500 2100-4000tl  27  86,54  

4001tl ve üstü  129  81,37  

Otoriter  

0-2100tl  6  96,00  

2  ,988 ,610  2100-4000tl  27  75,85  

4001tl ve üstü  129  82,01  

Koruyucu  

0-2100tl  6  63,17  

2  13,887 ,001 2100-4000tl  27  111,67  

4001tl ve üstü  129  76,04  

İzin Verici  

0-2100tl  6  73,00  

2  ,856  ,652 2100-4000tl  27  75,22  

4001tl ve üstü  129  83,21  

Tablo 7 incelendiğinde, öğrenci ebeveynleri gelir düzeyine gore incelendiğinde, ebeveynlerin 
demokratik, otoriter ve izin verici tutumlarının gelir düzeyine göre farklılaşmadığı, buna karşın 
ebeveynlerin koruyucu tutumlarının gelir düzeyine göre farklılaştığı saptanmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ebeveynlerin özellikle okulöncesi dönemde çocukları üzerinde daha etkili olduğu 
görülmektedir(Maccoby, 2002).Cinsiyete göre otoriter ve izin verici ebeveyn tutumu açısından ebeveyn 
tutumlarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Farkın çocukların babası lehinde yüksek olduğu 
görülmüştür. Berk (2013) de toplumsal cinsiyet kimliğinin davranışları etkileyen bir unsur olduğu 
sonucuna varmıştır. Ebeveynlerin yaş düzeyinin ebeveyn tutumu üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır. 
Buna karşın, ebeveynlerin öğrenim düzeylerinin, koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumlarını etkilediği 
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belirlenmiştir. Ebeveynlerin çocuk sayısı açısından bakıldığında ise demokratik tutum ve otoriter tutuma 
göre farklılık olduğu görülmüştür. 

 Ebeveynlerin iş ve mesleğine bakıldığında, otoriter ve izin verici tutum açısından farklılık olduğu 
görülmüştür. Öğrenci ebeveynlerinin gelir düzeyine göre, koruyucu tutum açısından anlamlı farklılık 
çıkmıştır. Bozyiğit (2013)’in araştırmasında da ebeveynlerin çocuklara yönelik tutumlarının, çocukların 
sosyal hayatı, akademik başarısı ve uyumu üzerinde etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Alanyazına 
bakıldığında, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ebeveynlerin çocuklara yönelik tutumlarında farklılıklar 
olduğu belirlenmiştir (Marks, Cresswell & Ainley, 2006). Schütz ve diğerlerinin (2007) araştırmalarında 
da sosyoekonomik düzeyin ebeveyn tutumlarında olumlu etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Araştırmanın uygulandığı okulun üst sosyoekonomik düzeye sahip bir bölgede olmasının diğer deyişle 
sosyal çevrenin ebeveyn davranışları üzerinde etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, sonraki 
araştırmalarda bu faktörlerin de etkisinin araştırılabileceği önerilmektedir.  
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Meslek Öncesi ve Sonrası Eğitim Bağlamında İngilizce 

Öğretmenliğine Hazırlık Sürecinin İncelenmesi 

 

Merve Çetinkaya 226, Mustafa Çelebi227 

 

Öz 

 Araştırmanın temel amacı İngilizce öğretmenlerinin meslek öncesi ve sonrasında aldıkları eğitimin 
öğretmenleri mesleğe hazırlama yeterliliği hakkındaki algılarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
İngilizce öğretmenlerinin üniversite eğitimi boyunca ve meslek yaşamı içerisinde öğretim hazırlıklarını 
destekleyici olarak algıladıkları deneyimleri, Okul Deneyimi dersinin etkililiği, meslek öncesi dönemdeki 
öğrenme ortamlarına dair görüşleri, alınan eğitim hakkındaki algıları kıdem, öğretim kademesi ve mezun 
olunan fakülteye göre incelenmiştir. 

Araştırma 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Kayseri’de görev yapan 464 İngilizce öğretmeninin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Correll (2016) tarafından geliştirilen “İngiliz 
Dili Öğrenenlerin Öğretimine Hazırlık Algıları Öğretmen Anketi (Perceptions of Preparation to Teach 
English Language Learners Teacher Survey)” Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmada alt 
problemler doğrultusunda betimsel analizlerde yüzde, frekans ve ortalama tekniklerinden, fark 
testlerinde ise ANOVA ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Ankette yer alan açık uçlu soruların analizlerinde 
ise frekanslar belirlenerek katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda temalar çıkarılmış, bu temalar 
bazı katılımcı yanıtları ile birlikte verilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre Okul Deneyimi dersi ve Öğretim ve Yöntem derslerinin öğretmenlere hazırlık 
konusunda katkı sağladığı, ancak öğretmenlerin bir kısmının Öğretim ve Yöntem derslerinde öğrenilen 
teorik bilgilerin uygulamada zorluk yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğretmenlerin katılmış 
oldukları hizmet içi eğitim kurslarının öğretim hazırlığı bağlamında öğretmenlere yardımcı olduğu fakat 
öğretmenlerin sınıf ortamlarından dolayı bu kurslardan öğrenilen yöntem ve tekniklerin uygulanması 
konusunda sıkıntılar yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul Deneyimi dersinin etkililiğine dair görüşler 
araştırmanın genelinde olumlu olarak bulgulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu 
öğretmen eğitimi programından sonra kendilerini öğretim konusunda oldukça hazırlıklı olarak 
gördükleri, hazırlık algılarının mesleki kıdem ve öğretim kademesine göre farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Mezun olunan fakülte bağlamında ise Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenlerin en 
yüksek hazırlık algısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hazırlık, Hizmet içi eğitim, İngilizce öğretimi, Okul deneyimi  

 

Abstract 

 The main purpose of the study is to examine the perceptions of the English teachers' pre- and post-
occupational training about their ability to prepare teachers for the profession. For this purpose, the 
experiences of English teachers perceived as supportive teaching preparations during university 
education and profession, the effectiveness of the School Experience course, the opinions about the 
learning environments in the pre - occupation period, the perceptions about the teacher education 
program were examined according to the seniority, the education level and the faculty.  

The study was carried out with the participation of 464 English teachers working in Kayseri during the 
academic year of 2017 - 2018. In this study, "Perceptions of Preparation to Teach English Language 
Learners Teacher Survey" developed by Correll (2016) is used as a data collection tool by adapting to 
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Turkish. Percentage, frequency and mean techniques were used in descriptive analyzes in the direction 
of sub problems in the study, ANOVA and Scheffe tests were used in difference tests. In the analysis of 
the open-ended questions in the questionnaire, frequencies were determined and themes were drawn 
according to the answers given by the participants and these themes were given together with some 
participant answers. 

According to the results of the study, the School Experience course and method courses have 
contributed to the preparation of the teachers but some of the teachers have had difficulty in practice. 
In addition, the in-service training courses that teachers attended were assisted by teachers in the 
context of teaching preparation, some teachers had difficulties in practice because of the classroom 
environment. The opinions about the effectiveness of the School Experience course were positively 
detected throughout the study. According to the results, after the teacher education program the 
majority of the teachers who participated in the study consider themselves extremely prepared for 
teaching and the perceptions of preparation differs according to the professional seniority and the 
education level. In the context of the faculty, the result is that the teachers who graduated from the 
Faculty of Education have the highest sense of preparedness. 

Keywords: English teaching, In service training course, Preparation, School experience 

Giriş 

İnsan ilişkilerinin en önemli ögesi iletişimdir. Çeşitli yollarla iletişim kurmak mümkün olsa da en 
sağlıklı iletişimin dil aracılığıyla yapıldığı tartışılamaz bir gerçektir. Gün geçtikçe gelişen dünyada insanlar 
hayatlarını çağa uygun şekilde devam ettirebilmek adına yabancı insanlarla da iletişim kurmak 
durumundadırlar. Bu sebeple kendi ana dillerinin yanında bir yabancı dil bilmek çok önemli bir konudur.  

Ülkelerin ekonomik ve siyasi durumları, ticari ilişkileri ve kültürel ortaklıkları o ülkede konuşulan 
dilin diğer ülkelerde yabancı dil olarak ne ölçüde tercih edileceğini gösteren etkenlerdir (Durmuşçelebi, 
2013). Değişen dünyaya ayak uydurmak, son teknolojiyi takip etmek ve dünya ülkeleri arasında önemli 
bir konuma gelmek hedefinde olan ülkemizde de yabancı dil öğretimine oldukça zaman ve emek 
harcanmaktadır. Ülkemizde farklı dillerin yanı sıra yabancı dil olarak İngilizce öğretimine ağırlık 
verilmektedir. 

Ülkemizde yabancı dil eğitimine 2013 yılında ilköğretim 2. sınıftan başlanması kararı alınmıştır 
(MEB, 2013). İngilizce eğitimine ilköğretimin ilk yıllarından başlayan öğrencilerin dili etkili bir şekilde 
öğrenmeleri beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için ise dil öğretimini gerçekleştirecek 
olan öğretmenlere büyük bir görev düşmektedir. Bu görevin etkili bir şekilde yapılması için ise İngilizce 
öğretmenlerinin dil öğretimi sürecine hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 

Araştırmanın temel amacı, İngilizce öğretmenlerinin meslek öncesi ve sonrasında aldıkları eğitimin 
öğretmenleri mesleğe hazırlama yeterliliği hakkındaki algılarını incelemektir. Bu araştırmada, İngilizce 
öğretmenlerinin İngilizce öğretimi bağlamında meslek öncesi üniversite eğitiminin ve mesleki süreçte 
aldıkları kursların yeterliliği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranacaktır: 

1. İngilizce öğretmenlerinin üniversite eğitimi boyunca öğretim hazırlıklarını destekleyici 

olarak algıladıkları ne tür deneyimleri bulunmaktadır? 

2. İngilizce öğretmenlerinin meslek yaşamı içerisinde öğretim hazırlıklarını destekleyici 

olarak algıladıkları ne tür deneyimleri bulunmaktadır? 

3. İngilizce öğretmenlerinin meslek öncesi dönemde almış oldukları Okul Deneyimi dersinin 

gözlem ve geri bildirim bağlamında etkililiğine dair görüşleri nasıldır? 

4. İngilizce öğretmenlerinin meslek öncesi dönemdeki öğrenme ortamlarına dair görüşleri 

nelerdir? 

5. İngilizce öğretmenlerinin almış oldukları mesleğe hazırlık eğitimi hakkındaki algıları; 

A) Kıdemlerine, 
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B) Öğretim kademesine, 

C) Mezun oldukları fakülteye göre anlamlı düzeyde değişmekte midir? 

Yöntem 

Bu araştırma, İngilizce öğretmenlerinin meslek öncesi ve sonrası eğitim bağlamında hazırlık süreçlerini 
incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma betimsel yöntemle tarama modeline uygun 
olarak yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişteki veya devam eden bir durumu olduğu şeklinde 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modellerinde araştırmanın konusu olan birey, 
olay ya da nesne içinde bulunduğu koşullar içinde olduğu gibi tanımlanmaktadır (Karasar, 2011). 

Katılımcılar 

2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev 

yapan 464 İngilizce öğretmeni bu araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracının ilk kısmını “Kişisel Bilgi Formu” oluşturmaktadır. Kişisel 
Bilgi Formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda; katılımcıların mesleki kıdem, öğretim 
kademesi, mezun olunan fakülte ve Okul Deneyimi dersi ile Hizmet İçi Eğitim bilgilerini içeren sorulardan 
oluşmaktadır.  

Bu araştırmada ikinci veri toplama aracı olarak Correll (2016) tarafından geliştirilen “İngiliz Dili 
Öğrenenlerin Öğretimine Hazırlık Algıları Öğretmen Anketi (Perceptions of Preparation to Teach English 
Language Learners Teacher Survey)” kullanılmıştır. Anketin Türkçe çevirisi ilk olarak araştırmacı 
tarafından yapılmış daha sonra dil alanında uzman 3 kişiden anketi çevirmeleri istenmiştir. Yapılan 
çeviriler karşılaştırıldıktan sonra ankette araştırma kapsamında uygulanacak gruba yönelik olmayan 
sorular çıkarılmış, kalan sorularda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ön uygulama olarak İngilizce 
diline hakim olan kişilerin olduğu 35 kişilik bir gruba anketin orijinali ve çeviri şekli verilerek iki anketi de 
doldurmaları istenmiştir. Toplanan anketlerin puan karşılaştırmaları yapılmış ve anketin çeviri 
konusunda uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anketin Cronbach Alpha katsayısı 0.87 olarak 
bulunmuştur.   

Verilerin Analizi 

Araştırmada İngilizce öğretmenlerinin üniversite eğitimi boyunca ve meslek yaşamı içerisinde 
öğretim hazırlıklarını destekleyici olarak algıladıkları deneyimlerini belirlemeye yönelik alt problemlerin 
betimsel analizlerinde yüzde, frekans ve ortalama tekniklerinden, bu alt problemlere yanıt bulmak için 
yer alan açık uçlu soruların analizinde tema ve frekanslar verilmiştir. İngilizce öğretmenlerinin hazırlık 
algılarının değişkenlere göre incelenmesini amaçlayan alt problemlerde ise ANOVA ve fark testlerinde 
ise Scheffe testleri kullanılmıştır. Ankette yer alan açık uçlu soruların analizlerinde ise frekanslar 
belirlenerek katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda temalar çıkarılmış, bu temalar bazı katılımcı 
yanıtları ile birlikte verilmiştir. 

Bulgular 

İngilizce Öğretmenlerinin Üniversite Eğitimi Boyunca (Meslek Öncesi) Öğretim Hazırlıklarını 
Destekleyici Olarak Algıladıkları Deneyimlerine İlişkin Bulgular 

Tablo 1.  

Katılımcıların Destekleyici Hazırlık Algısı Olarak Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşlerinin Betimsel 
İstatistikleri. 

Destekleyici Hazırlık Algısı Olarak Okul 
Deneyimi Dersi 

f % 

Evet 270 58.2 

Hayır 194 41.8 
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Tablo incelendiğinde katılımcıların %58.2’sinin üniversite döneminde almış oldukları Okul Deneyimi 
dersini öğretime hazırlık konusunda destekleyici olarak gördükleri, %41.8’inin ise Okul Deneyimi dersini 
öğretime hazırlık konusunda destekleyici olarak görmedikleri görülmektedir. 

Tablo 2.  

Katılımcıların Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri. 

Tema 
Frekans 

Üniversite derslerinde öğrendiğim teorik bilgileri uygulama fırsatı elde ederek 
tecrübe kazandım. 

156 

Sınıf ortamını görmüş oldum ve sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi oldum. 104 

Uygulama öğretmeni ve danışman tecrübesinden yararlandım. 14 

Katılımcıların üniversite döneminde almış oldukları Okul Deneyimi dersinin ne şekilde yardımcı olduğunu 
belirlemeye yönelik soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgulara göre katılımcılar almış oldukları Okul 
Deneyimi dersinin mesleğe geçmeden önce üniversite derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama 
fırsatı elde ederek tecrübe kazandıklarını, kendilerine hazırbulunuşluk sağladığını ve heyecanlarını atma 
konusunda katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar teori ve uygulama arasındaki 
farkı gördüklerini belirterek, teorinin uygulama ile uyuşmadığını, bazı katılımcılar teorik olarak öğrenilen 
bilgilerin uygulamaya dönüştürme konusunda Okul Deneyimi dersinin yardımcı olduğunu bazıları ise 
teorik bilgilerin uygulanamayacağını görmüş olduklarını ifade etmişlerdir. Okul Deneyimi dersi sayesinde 
sınıf ortamını görmüş olduklarını ve sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Okul 
Deneyimi dersi süresince birlikte çalıştıkları uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarının 
tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etmişlerdir.  

Tablo 3.  

Katılımcıların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumları ve Sürelerine İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Süre f % 

Evet 

1 – 8 saat 48 10.3 

9 – 16 saat 48 10.3 

17 – 32 saat 52 11.2 

33 saat ve üzeri 212 45.7 

Toplam  360 77.6 

Hayır  104 22.4 

Tablo incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun (%77.6) meslek yaşamları içinde en az bir 
mesleki gelişim veya hizmet içi eğitimde yer aldıkları görülmektedir. Katılımcıların %45.7’sinin hizmet içi 
eğitim süresinin 33 saat ve üzeri olduğu, %11.2’sinin 17 – 32 saat arasında olduğu ve 1 – 8 saat ile 9 – 16 
saat arasında hizmet içi eğitime katılma oranının ise %10.3 olarak birbirine eşit olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.  

Katılımcıların Almış Oldukları Hizmet İçi Eğitimine Katkı Boyutundaki Görüşlerinin Betimsel 
İstatistikleri. 

Katkı Durumu f % 

Evet 162 34.9 

Kısmen 180 38.8 

Hayır 18 3.9 

Tablo incelendiğinde katılımcıların %34.9’u katılmış oldukları hizmet içi eğitimin kendilerine daha önce 
bilgi sahibi olmadıkları bir konuda katkı sağladığını ifade ederken, %38.8’i katkı durumunu “Kısmen” 
olarak değerlendirmiş ve %3.9’u ise aldıkları hizmet içi eğitimin kendilerine bir katkısı olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Tablo 5. 
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Katılımcıların Almış Oldukları Hizmet İçi Eğitimine İnanç Boyutundaki Görüşlerinin Betimsel 
İstatistikleri. 

İnanç Durumu f % 

Evet 80 17.2 

Kısmen 204 44.0 

Hayır 76 16.4 

Tablo incelendiğinde katılımcıların %17.2’si almış oldukları hizmet içi eğitim kursunun öğretim 
hakkındaki inançlarını değiştirdiğini, %16.4’ü değiştirmediğini ve büyük çoğunluğu olarak %44’ü 
inançlarını “Kısmen” değiştirdiğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 6.  

Katılımcıların Hizmet İçi Eğitim Sonrası Öğretim Hakkındaki İnançları. 

Tema f 

Yöntem ve teknik katkısı 37 

Teknoloji yararı 16 

Bireysel farklılık 5 

Öğrenci motivasyonu 4 

Öğrenci merkezli öğretim 4 

Özel eğitimin önemi 1 

Katılımcıların almış oldukları hizmet içi eğitimin öğretime dair inançlarını nasıl değiştirdiklerinin yanıtını 
arayan soruya vermiş oldukları yanıtlar “Yöntem ve teknik katkısı”, “Teknoloji yararı”, “Bireysel farklılık”, 
“Öğrenci motivasyonu”, “Öğrenci merkezli öğretim” ve “Özel eğitimin önemi” olmak üzere 6 tema 
halinde gruplandırılmıştır. Katılımcılar aldıkları hizmet içi eğitimden sonra öğretimde kullanılan yöntem 
ve tekniklerin değiştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin daha etkili olabileceğini anlamış olduklarını ifade 
etmişlerdir. Katılımcıların üzerinde durduğu diğer bir nokta ise sınıf içinde teknolojiden yararlanmanın 
önemini daha iyi anlanmasıdır. Katılımcılar almış oldukları hizmet içi eğitimlerden sonra bireysel 
farklılıklarının önemini anlamış olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı ise öğretimde öğrenci 
motivasyonu sağlamanın önemli olduğunu anladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan bazıları öğrenci 
merkezli ve öğrencinin daha aktif olduğu öğretimin daha etkili olabileceğini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir.  

Tablo 7.  

Katılımcıların Almış Oldukları Hizmet İçi Eğitimine Uygulama Boyutundaki Görüşlerinin Betimsel 
İstatistikleri. 

Uygulama Durumu f % 

Evet 82 17.7 

Kısmen 220 47.4 

Hayır 58 12.5 

Tablo incelendiğinde katılımcıların %17.7’si almış oldukları hizmet içi eğitim kurslarından sonra öğretim 
uygulamalarını değiştirdiğini, %12.5’i değiştirmediğini ve %47.4’ü inançlarını “Kısmen” değiştirdiğini 
ifade etmişlerdir. 

Tablo 8.  

Katılımcıların Hizmet İçi Eğitiminin Uygulama Boyutundaki Görüşlerine İlişkin Bulgular. 

Tema f 

Yöntem ve teknik kullanımı 18 

Teknoloji kullanımı 17 

Öğrenciye göre öğretim 12 
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Sınıf içi etkinlikleri farklılaştırma 8 

Katılımcılar aldıkları hizmet içi eğitimden sonra öğretim uygulamalarına daha fazla yöntem ve 
teknik eklediklerini ve bu şekilde öğretimi daha etkili gerçekleştirebileceklerini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir. Katılımcılar aldıkları hizmet içi eğitimden sonra öğretim uygulamalarında teknoloji 
kullanımına daha fazla yer verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar almış oldukları hizmet içi 
eğitimlerinden sonra uygulamalarında öğrenciye görelik çerçevesinde değişiklikler yaptıklarını ifade 
etmişlerdir. Son olarak katılımcılar uygulamalarında sınıf içi etkinlikleri farklılaştırdıklarını ifade 
etmişlerdir.  

Çalışmada bu alt problem doğrultusunda meslek sonrasında alınan hizmet içi eğitim kurslarının 
İngilizce öğretimine hazırlık konusunda yardımcı olup olmadığını belirlemek amacıyla ankette yer alan 
ve tercihen yanıtlanan açık uçlu soruya 209 katılımcı yanıt vermiştir. Katılımcıların %52.2’si (109) Öğretim 
ve Yöntem derslerinin İngilizce öğretimine hazırlık konusunda kendilerine yardımcı olduğunu, %22.9’u 
(48) kısmen yardımcı olduğunu ve %24.9’u (52) yardımcı olmadığını ifade etmişlerdir. Aldıkları hizmet içi 
eğitim kurslarının kendilerine yardımcı olduğunu düşünen katılımcılar bu kurslardan öğrendikleri 
yöntem, teknik ve oyunları derslerinde kullandıklarını belirtmişlerdir. Aldıkları hizmet içi eğitim 
kurslarının kendilerine yararlı olmadığını ifade eden katılımcılar ise sınıf ortamındaki yetersizlikler ve 
olumsuzluklardan dolayı öğrendikleri teknikleri uygulayamadıklarını ifade etmişlerdir.  

Tablo 9. 

 Katılımcıların Hizmet İçi Eğitim Kurslarına İstekli Olma Durumlarının Betimsel İstatistikleri. 

İsteklilik Durumu f % 

Evet 358 77.2 

Kısmen 86 18.5 

Hayır 20 4.3 

Tablo incelendiğinde katılımcıların İngilizce öğretimi konusunda hizmet içi eğitim kurslarına katılma 
konusunda %77.2’sinin istekli, %18.5’inin kısmen istekli ve %4.3’ünün ise isteksiz olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. 

Katılımcıların Okul Deneyimi Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri. 

Soru 

Yanıt 

Evet Kısmen Hayır 

f % f % f % 

Okul deneyimi sırasında birlikte çalıştığınız 
öğretmenler sizi gözlemledi mi? 

314 67.7 92 19.8 58 12.5 

Okul deneyimi sırasında üniversite danışmanınız 
sizi gözlemledi mi? 

274 59.1 58 12.5 132 28.4 

Okul deneyiminizde birlikte çalıştığınız 
öğretmenler sizi gözlemledikten sonra geribildirim 
verdiler mi? 

284 61.2 86 18.5 94 20.3 

Okul deneyiminizde üniversite danışmanınız sizi 
gözlemledikten sonra geribildirim verdi mi? 

266 57.3 52 11.2 146 31.5 

Okul deneyiminizde birlikte çalıştığınız 
öğretmenler sizi gözlemledikten sonra öneri verdiler mi? 

250 53.9 100 21.6 114 24.6 

Okul deneyiminizde üniversite danışmanınız sizi 
gözlemledikten sonra öneri verdi mi? 

250 53.9 70 15.1 144 31.0 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (67.7) meslek öncesi dönemde almış oldukları Okul Deneyimi dersi 
kapsamında birlikte çalıştıkları uygulama öğretmeninin deneyim süreleri boyunca kendilerini 
gözlemlediklerini ifade ederken, öğretmenlerin bir kısmı ise (12.5) uygulama öğretmenlerinin deneyim 
süresince kendilerini gözlemlemediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu (%59.1), meslek 
öncesi dönemde almış oldukları Okul Deneyimi dersi kapsamında birlikte çalıştıkları uygulama öğretim 
elemanlarının deneyim süreleri boyunca kendilerini gözlemlediklerini ifade ederken, öğretmenlerin bir 
kısmı ise (%28.4) uygulama öğretim elemanlarının kendilerini gözlemlemediklerini belirtmişlerdir. 
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Katılımcıların %61.2’si birlikte çalıştıkları öğretmenlerin kendilerine geri bildirim verdiğini belirtirken, 
geri kalan kısmın %20.3’ü öğretmenlerin geri bildirim vermediğini, %18.5’i ise öğretmenlerin kısmen geri 
bildirim verdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %57.3’ü birlikte çalıştıkları uygulama öğretim 
elemanlarının kendilerine geri bildirim verdiğini belirtirken, geri kalan kısmın %31.5’i öğretim 
elemanlarının geri bildirim vermediğini, %11.2’si ise öğretim elemanlarının kısmen geri bildirim 
verdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %53.9’u birlikte çalıştıkları öğretmenlerin kendilerine gözlem 
sonrası öneri verdiğini, %24.6’sının ise birlikte çalıştıkları öğretmenlerin gözlem sonrası öneri 
vermediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %53.9’u birlikte çalıştıkları öğretim elemanlarının 
kendilerine gözlem sonrası öneri verdiğini, %31’inin ise birlikte çalıştıkları öğretim elemanlarının gözlem 
sonrası öneri vermediklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 11.  

Katılımcıların Meslek Öncesi Dönemdeki Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri. 
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İngilizce öğretimi için bilgilerimin çoğunu öğretmen eğitimi programında aldığım derslerden öğrendim. 

 28 6.0 168 36.2 228 49.1 40 8.6 2.60 .7304 

İngilizce öğretimi için bilgilerimin çoğunu okulda öğrenci iken kendi tecrübelerimden öğrendim. 

 30 6.5 164 35.3 206 44.4 64 13.8 2.65 .7953 

İngilizce öğretimi için bilgilerimin çoğunu üniversitedeki okul deneyimi tecrübelerimden öğrendim. 

 40 8.6 150 32.3 218 47.0 56 12.1 2.62 .8060 

Öğretmen eğitimi derslerim İngilizce öğretimi için öğrenme ve öğretme teorileri ve yöntemleri arasındaki bağlantıları 
içeriyordu. 

 18 3.9 100 21.6 280 60.3 66 14.2 2.84 .7009 

Okul deneyimi tecrübem genel olarak pozitif bir ortamda gerçekleşti. 

 20 4.3 42 9.1 300 64.7 102 22.0 3.04 .6942 

Okul deneyimim yöntem derslerinde öğrendiğim stratejileri uygulamama olanak sağladı. 

 28 6.0 112 24.1 254 54.7 70 15.1 2.78 .7683 

Okul deneyimi ve öğretmenlik sırasında gözlemlediğim öğretmenler benim için iyi bir rol model oldular. 

 30 6.5 96 20.7 264 56.9 74 15.9 2.82 .7714 

 Tablodaki ortalamalar dikkate alındığında katılımcıların büyük çoğunluğunun İngilizce öğretimi 
için bilgilerinin çoğunu öğretmen eğitimi programında, kendi tecrübeleri sayesinde ve okul deneyimi 
tecrübeleri sayesinde öğrenmiş olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar öğretmen 
eğitimi derslerinin İngilizce öğrenme ve öğretme teorileri arasındaki bağlantıları içerdiğini, okul deneyimi 
tecrübelerinin genel olarak pozitif bir ortamda gerçekleştiğini, okul deneyimlerinin Öğretim ve Yöntem 
derslerinde öğrendikleri stratejileri uygulamalarına olanak sağladığını ve bu süreçte gözlemledikleri 
öğretmenlerin kendileri için iyi bir rol model olduklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 12.  

Katılımcıların Mesleki Kıdem Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler. 

Mesleki Kıdem N        SS 
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1 – 5 Yıl 160 3.10 .50420 

6 – 10 Yıl 98 2.94 .50423 

11 – 15 Yıl 96 3.33 .46740 

16 Yıl ve üzeri 110 3.21 .45855 

Toplam 464 3.14 .50289 

Tablo incelendiğinde katılımcılar arasında mesleki kıdemleri 1 – 5 yıl, 11 – 15 yıl ve 16 yıl ve üzeri olan 
İngilizce öğretmenlerinin almış oldukları öğretmen eğitimi programından sonra hazırlık boyutunda 
mesleğe “Oldukça Hazırlıklı” olduklarını düşündükleri görülmektedir. Mesleki kıdemi 6 – 10 yıl olan 
İngilizce öğretmenleri ise kendilerini “Yeterince Hazırlıklı” olarak görmektedir.  

Tablo 13.  

Katılımcıların Mesleki Kıdem Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının ANOVA 
Analizi Sonuçları 

Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Ortalama 
Kare 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Farkın 
Kaynağı 

 

 

Mesleki 
Kıdem 

Grup Arası 8.337 3 2.779 

11.754 .000 

1 – 5 yıl ve 
11 – 15 yıl, 6 
– 10 yıl – 11 
– 15 yıl ve 
16 yıl ve 
üzeri 

Gruplar İçi 108.76 460 .236 

Toplam 117.093 463  

Katılımcıların mesleki kıdem bağlamında hazırlık boyutunda hazırlık algılarının farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Yapılan fark testinde mesleki kıdemleri 1 – 5 yıl olan İngilizce öğretmenleri ile mesleki 
kıdemleri 11 – 15 yıl olan, mesleki kıdemleri 6 – 10 yıl olan İngilizce öğretmenleri ile 11 – 15 yıl olan ve 
16 yıl ve üzeri olan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları arasında farklılık olduğu görülmektedir. 
Ortalamalar dikkate alındığında en yüksek hazırlık algısına sahip olan grubun mesleki kıdemleri 11 – 15 
yıl olan İngilizce öğretmenleri, en düşük hazırlık algısına sahip olan grubun ise mesleki kıdemleri 6 – 10 
yıl olan İngilizce öğretmenleri olduğu görülmektedir. 

Tablo 14.  

Katılımcıların Mesleki Kıdem Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler. 

Mesleki Kıdem N 
 

SS 

1 – 5 Yıl 160 3.20 .70458 

6 – 10 Yıl 98 3.06 .69253 

11 – 15 Yıl 96 3.50 .60794 

16 Yıl ve üzeri 110 3.35 .60529 

Toplam 464 3.21 .67584 

Tablo incelendiğinde katılımcıların tamamının almış oldukları öğretmen eğitimi programından sonra 
içerik boyutunda mesleğe “Oldukça Hazırlıklı” olduklarını düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 15.  

Katılımcıların Mesleki Kıdem Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının ANOVA 
Analizi Sonuçları. 

 

Değişken 

 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Ortalama 
Kare 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Farkın 
Kaynağı 
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Mesleki 
Kıdem 

Grup Arası 10.978 3 3.659 

8.395 .000 

1-5 yıl – 11-
15 yıl, 6-10 
yıl – 11-15 
yıl ve 16 yıl 
ve üzeri 

Gruplar İçi 200.51 460 .436 

Toplam 211.479 463  

Katılımcıların mesleki kıdem bağlamında içerik boyutunda hazırlık algılarının farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Yapılan fark testinde mesleki kıdemleri 1 – 5 yıl olan İngilizce öğretmenleri ile mesleki 
kıdemleri 11 – 15 yıl olan, mesleki kıdemleri 6 – 10 yıl olan İngilizce öğretmenleri ile 11 – 15 yıl olan ve 
16 yıl ve üzeri olan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları arasında farklılık olduğu görülmektedir. 
Ortalamalar dikkate alındığında en yüksek hazırlık algısına sahip olan grubun mesleki kıdemleri 11 – 15 
yıl olan İngilizce öğretmenleri, en düşük hazırlık algısına sahip olan grubun ise mesleki kıdemleri 6 – 10 
yıl olan İngilizce öğretmenleri olduğu görülmektedir. 

Tablo 16. 

 Katılımcıların Öğretim Kademesi Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler. 

Okul Türü N 
 

SS 

İlkokul 90 2.97 .51523 

Ortaokul 200 3.11 .49355 

Lise 174 3.27 .47661 

Toplam 464 3.14 .50289 

Tablo incelendiğinde katılımcılar arasında ilkokulda çalışan İngilizce öğretmenlerinin almış oldukları 
öğretmen eğitimi programından sonra hazırlık boyutunda mesleğe “Yeterince Hazırlıklı” olduklarını 
düşündükleri görülmektedir. Ortaokul ve lise kademelerinde çalışan İngilizce öğretmenleri ise kendilerini 
“Oldukça Hazırlıklı” olarak görmektedir.  

Tablo 17.  

Katılımcıların Öğretim Kademesi Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının 
ANOVA Analizi Sonuçları. 

Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Ortalama 
Kare 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Farkın 
Kaynağı 

 

 

Okul Türü 

Grup Arası 5.693 2 2.846 

11.779 .000 

 

İlkokul – 
Lise, 
Ortaokul – 
Lise  

Gruplar İçi 111.400 461 .242 

Toplam 117.093 463  

Katılımcıların okul türü bağlamında hazırlık boyutunda hazırlık algılarının farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Yapılan fark testinde ilkokul kademesinde çalışan İngilizce öğretmenleri ile lise 
kademesinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları ve ortaokul kademesinde çalışan İngilizce 
öğretmenleri ile lise kademesinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları arasında farklılık 
olduğu görülmektedir. Ortalamalar dikkate alındığında en yüksek hazırlık algısına sahip olan grubun lise 
kademesinde çalışan İngilizce öğretmenleri, en düşük hazırlık algısına sahip olan grubun ise ilkokul 
kademesinde çalışan İngilizce öğretmenleri olduğu görülmektedir. 

Tablo 18. 

 Katılımcıların Öğretim Kademesi Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler. 

Okul Türü N 
 

SS 
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İlkokul 90 3.02 .64921 

Ortaokul 200 3.27 .68003 

Lise 174 3.39 .65345 

Toplam 464 3.27 .67584 

Tablo incelendiğinde katılımcıların tamamının almış oldukları öğretmen eğitimi programından sonra 
içerik boyutunda mesleğe “Oldukça Hazırlıklı” olduklarını düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 19.  

Katılımcıların Öğretim Kademesi Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının ANOVA 
Analizi Sonuçları. 

Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Ortalama 
Kare 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Farkın 
Kaynağı 

 

 

Okul Türü 

Grup Arası 8.074 2 4.037 

9.149 .000 

 

İlkokul – 
Ortaokul, 
İlkokul – 
Lise 

Gruplar İçi 203.405 461 .441 

Toplam 211.479 463  

Katılımcıların okul türü bağlamında içerik boyutunda hazırlık algılarının farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Yapılan fark testinde ilkokul kademesinde çalışan İngilizce öğretmenleri ile ortaokul ve lise kademesinde 
çalışan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları arasında farklılık olduğu görülmektedir. Ortalamalar 
dikkate alındığında en yüksek hazırlık algısına sahip olan grubun lise kademesinde çalışan İngilizce 
öğretmenleri, en düşük hazırlık algısına sahip olan grubun ise ilkokul kademesinde çalışan İngilizce 
öğretmenleri olduğu görülmektedir. 

Tablo 20. 

Katılımcıların Mezun Olunan Fakülte Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına 
İlişkin Betimsel İstatistikler. 

Mezun Olunan Fakülte N 
 

SS 

Eğitim Fakültesi 280 3.19 .52203 

Edebiyat Fakültesi 162 3.08 .45954 

Diğer 22 2.99 .50912 

Toplam 464 3.14 .50289 

Tablo incelendiğinde Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin 
öğretmen eğitimi programından sonra hazırlık boyutunda mesleğe “Oldukça Hazırlıklı” olduklarını 
düşündükleri, diğer fakültelerinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin ise kendilerini “Yeterince 
Hazırlıklı” gördükleri görülmektedir.  

Tablo 21.  

Katılımcıların Mezun Olunan Fakülte Bağlamında Hazırlık Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının 
ANOVA Analizi Sonuçları. 

Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Ortalama 
Kare 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Farkın 
Kaynağı 

 

Mezun 
Olunan 
Fakülte 

Grup Arası 1.617 2 .808 

3.227 .041 

Eğitim 
Fakültesi – 
Edebiyat 
Fakültesi 

Gruplar İçi 115.476 461 .250 
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Toplam 117.093 463  

Katılımcıların mezun olunan fakülte bağlamında hazırlık boyutunda hazırlık algılarının farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Yapılan fark testinde Eğitim Fakültesinden mezun olan İngilizce öğretmenleri ile Edebiyat 
Fakültesinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık algıları arasında farklılık olduğu 
görülmektedir. Eğitim Fakültesinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin Edebiyat Fakültesinden 
mezun olan İngilizce öğretmenlerine oranla daha yüksek hazırlık algısına sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 22.  

Katılımcıların Mezun Olun Fakülte Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler. 

Mezun Olunan Fakülte N 
 

SS 

Eğitim Fakültesi 280 3.26 .67909 

Edebiyat Fakültesi 162 3.30 .64049 

Diğer 22 3.12 .87617 

Toplam 464 3.27 .67584 

Tablo incelendiğinde katılımcıların tamamının İngilizce öğretmenlerinin öğretmen eğitimi programından 
sonra içerik boyutunda mesleğe “Oldukça Hazırlıklı” olduklarını düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 23. 

Katılımcıların Mezun Olunan Fakülte Bağlamında İçerik Boyutunda Mesleğe Hazırlık Algılarının 
ANOVA Analizi Sonuçları. 

Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Ortalama Kare F 
Anlamlılık 
Düzeyi 

 

Mezun Olunan 
Fakülte 

Grup Arası .646 2 .323 

.706 .494 Gruplar İçi 210.833 461 .457 

Toplam 211.479 463  

Katılımcıların mezun olunan fakülte bağlamında içerik boyutunda mesleğe hazırlık algılarının gruplar 
arasında farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada katılımcıların büyük çoğunluğunun meslek öncesi dönemde almış oldukları Okul 
Deneyimi dersini öğretim hazırlıklarına destekleyici olarak gördüğü, bu dersin mesleğe geçmeden önce 
teorik bilgileri uygulama fırsatına olanak sağladığını, hazırbulunuşluk ve heyecanlarını giderme 
konusunda katkısı olduğunu, bu ders sayesinde sınıf ortamı ve sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi 
olduklarını ve uygulama süresince uygulama öğretmenleri ile uygulama öğretim elemanlarının 
tecrübelerinden faydalandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yine meslek öncesi dönemde alınan Öğretim ve 
Yöntem derslerinin ise katılımcılara öğretim konusunda katkı sağladığı, Öğretim ve Yöntem dersleri 
sayesinde öğretim konusunda teorik bilgileri öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra teori ve 
uygulamanın farklı olduğunu ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmekte sıkıntılar yaşanıldığı, 
pedagojik formasyon programında bu dersleri alan katılımcıların ise sürenin kısıtlı olmasından dolayı 
yeterince yararlanamadıklarını belirtmeleri de problemin bulguları arasında yer almaktadır. İlgili alan 
yazında öğretmenlerin meslek öncesi dönemleri ile ilgili yapılan araştırmaların çok büyük kısmı öğretmen 
adaylarının görüşlerini almaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalarda da (Neetle, 1998; Mueller ve 
Skamp, 2003; Şişman ve Acat,  2003; Sılay ve Gök, 2004; Smith ve Lev-Ari, 2005; Chen ve McNamee, 
2006; Davran, 2006; Lambe ve Bones, 2007; Özmen, 2008; Pence ve Macgillivrey, 2008; Rots ve 
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Aelterman, 2008; Kiggundu ve Nayyimulu, 2009; Özbal, 2009; Ören vd., 2009; Ng vd, 2010; Altınok ve 
Eskimen, 2011; Yenilmez ve Ata, 2012; Özçelik, 2012; Güven vd, 2012; Tepeli ve Caner, 2014) öğretmen 
adaylarının ve öğretmenlerin meslek öncesi dönemde almış oldukları derslerin olumlu katkıları olduğu, 
bu dersler sayesinde öğretmen adaylarının teorik bilgiler edindiği ve edindikleri teorik bilgileri uygulama 
olanağına sahip oldukları, uygulamaların sınıf yönetimi ve zaman yönetimi konusunda kendilerine yarar 
sağladığı, öğretime hazırlık konusunda iyi bir deneyim olduğunu ve bu süreçte birlikte çalıştıkları 
uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanlarının tecrübelerinden faydalandıkları sonuçlarına 
ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada katılımcıları çoğunluğunun meslek yaşamları içinde en az bir mesleki gelişim veya 
hizmet içi eğitimde yer aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmı bu hizmet içi 
eğitimlerin kendilerine katkı sağladığını, öğretim hakkındaki inançlarını olumlu yönde etkiledikleri ve bu 
eğitimlerden sonra sınıf içi uygulamalarında değişiklik yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 
hizmet içi eğitim kurslarından edindikleri yöntem ve teknik bilgileri sayesinde öğretimde bu bilgileri 
kullanmaları, bireysel farklılıklara önem vermeleri, teknolojiden yararlanma oranını arttırmaları, öğrenci 
merkezli öğretime ağırlık vermeleri ve öğrenci motivasyonunun önemini fark etmeleri de ulaşılan 
bulgular arasındadır. Bunların yanı sıra sınıf içinde yetersizliklerden dolayı hizmet içi eğitimlerde 
öğrenilen yöntem ve teknikleri sınıf ortamında uygulayamadıklarını belirten katılımcılar da olmuştur. 
İlgili alan yazında yapılan bazı çalışmalarda da (Gültekin ve Çubukçu, 2008; Kiper, 2008; Yurttaş, 2014) 
öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerin öğretmenlere katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada katılımcıların büyük bir kısmının Okul Deneyimi dersi kapsamında birlikte çalıştıkları 
uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanlarının deneyim süreleri boyunca kendilerini 
gözlemledikleri ve kendilerine geri bildirim ve öneri verdikleri, katılımcıların bir kısmının ise gözlem, geri 
bildirim ve öneri bağlamında uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarını olumsuz olarak 
değerlendirdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. İlgili alanyazında yapılan bazı çalışmalarda ise (Sılay ve Gök, 
2004; Özmen, 2008; Paker, 2008; Katrancı, 2008; Aytaçlı, 2012) öğretmen adaylarının Okul Deneyimi 
sırasında uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarından yeterli dönüt ve düzeltmeleri 
alamadıkları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarının kendilerine ait olan görev ve 
sorumlulukları yeterince yerine getiremedikleri, uygulama sürecinin gerektiği kadar ciddiye alınmadığı, 
öğretim elemanlarının ve öğretmenlerinin ders izleme oranlarının düşük olduğu, öğrenci sayısının çok ve 
ders saatinin az olmasından dolayı öğretmen adaylarının bu derslerden gerekli verimi alamadığına dair 
sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada katılımcıların çoğunun meslek öncesi dönemdeki öğrenme ortamlarına dair 
görüşlerinin olumlu olduğu, bilgilerini öğretmen eğitimi programında, kendi tecrübeleri ve uygulama 
sürecinde edindikleri tecrübelerden sağladıkları, derslerinin öğrenme ve öğretme teorileri arasındaki 
bağlantıları içerdiğini, uygulama süreçlerinin genel olarak pozitif bir ortamda geçtiği, okul deneyimi 
uygulamalarında Öğretim ve Yöntem derslerinde edindikleri bilgileri uygulama olanağı buldukları ve 
uygulama deneyimlerinde gözlemledikleri öğretmenlerin iyi bir rol model olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu araştırmadaki katılımcılardan elde edilen sonuçlar öğretmen eğitimi programı veren 
Eğitim Fakültelerinin genel olarak öğretmen adaylarına beklenen hedeflere ulaşması konusunda 
yardımcı olduğunu göstermektedir. İlgili alan yazında Eğitim Fakültelerinin öğretmen eğitimi 
programının hedeflerini gerçekleştirme düzeylerini ve fakültelerin öğretim kalitesini belirlemeye yönelik 
çalışmalar bulunmaktadır.  

Bu araştırmada katılımcılar arasında 1 – 5 yıl, 11 – 15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olan 
İngilizce öğretmenlerinin öğretmen eğitimi programı sonrasında hazırlık boyutunda kendilerini mesleğe 
oldukça hazırlıklı, 6 – 10 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin ise yeterince hazırlıklı olduğu ve 
mesleki kıdem bağlamında hazırlık algılarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği, en yüksek hazırlık 
algısına sahip olan grubun 11 – 15 yıl mesleki kıdeme sahip olan İngilizce öğretmenleri olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. İçerik boyutunda ise katılımcıların tamamının mesleğe oldukça hazırlıklı olduğu 
ve bu boyutta da mesleki kıdem bağlamında algıların anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği, en yüksek 
hazırlık algısına sahip grubun 11 – 15 yıl mesleki kıdeme sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Araştırmanın bir diğer değişkeni olarak okul türü bağlamında ilkokulda çalışan İngilizce öğretmenlerinin 
hazırlık boyutunda kendilerini mesleğe yeterince hazırlıklı, ortaokul ve lise kademelerinde çalışan 
öğretmenlerin ise oldukça hazırlıklı olduğu ve lise kademesinde çalışan öğretmenlerin gruplar arasında 
en yüksek hazırlık algısına sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. İçerik boyutunda ise katılımcıların 
tamamının oldukça hazırlıklı olmasının yanı sıra gruplar arasında hazırlık algılarının anlamı düzeyde 
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farklılık gösterdiği ve lise kademesinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin en yüksek hazırlık algısına sahip 
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Mezun olunan fakülte bağlamında ise Eğitim Fakültesi ve Edebiyat 
Fakültesinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin hazırlık boyutunda oldukça hazırlıklı, diğer 
fakültelerden mezun olan öğretmenlerin ise yeterince hazırlıklı olduğu, en yüksek hazırlık algısına sahip 
olan grubun ise Eğitim Fakültesi’nden mezun olan İngilizce öğretmenleri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Katılımcıların mezun olunan fakülte bağlamında içerik boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılık 
bulunmamıştır. İngilizce’yi sınıflarında ikinci dil olarak öğreten sınıf öğretmenlerinin hazırlık algılarını 
inceleyen bir araştırmada (Correll, 2016) öğretmenlerin çoğunluğunun öğretmen eğitimi programı 
sonrasında kendilerini hazırlıksız ve biraz hazırlıklı hissettikleri, bu algının mesleki kıdeme göre 
değişmediği ve öğretmenlerin katıldıkları öğretmen eğitimi programının İngilizce’yi ikinci dil olarak 
öğretmelerine katkı sağlamadığını düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Öğretim ve Yöntem derslerinin saatleri arttırılmalı ve içeriği sınıf ortamına adaptasyonunu 
kolaylaştıracak şekilde geliştirilmelidir. Öğretim ve Yöntem derslerinde öğretilen teorik bilgilerin 
uygulamaya dönüştürülmesine yönelik daha fazla olanak sağlanmalıdır. Uygulama derslerinin istenilen 
hedeflere ulaşabilmesi için uygulama öğretim elemanlarını ve uygulama öğretmenleri daha fazla 
bilgilendirilmeli ve öğretmen adaylarına ihtiyaç duydukları konularda daha fazla rehberlik etmelidir. 
Öğretmenlerin özellikle “Öğretim Yöntem ve Teknikler” konusunda hizmet içi eğitimlere katılma 
oranlarının yüksek oluşu göz önünde bulundurulmalı ve bu konudaki hizmet içi eğitim kursları daha fazla 
verilmelidir. Verilen hizmet içi eğitim kurslarına dair öğretmenlere ve yöneticilere daha fazla bilgi 
verilmelidir. Hizmet içi eğitim kurslarının ihtiyaç analizi yapılarak daha iyi planlanması sağlanmalıdır. Bu 
konu ile örneklem genişletilerek çalışma yapılmalıdır. Farklı branşlardaki öğretmenlerin hazırlık 
algılarının karşılaştırılmalıdır. Öğretmenlerin hazırlık algılarını incelemek amacıyla Türkçe ölçme araçları 
geliştirilmelidir. 
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Öğretmen Adaylarının Öğretim İlkelerine Uygun Eğitsel 

Senaryo Kurabilme Becerileri 

Murat Başgül228, Ömer Şahin229 

 

Öz  

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının öğretim ilkelerine uygun eğitsel senaryo 

kurabilme becerilerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması 

tekniğinin kullanıldığı bu çalışma kapsamında 61 matematik öğretmen adayından veriler toplanmıştır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan öğretim ilkelerine yönelik senaryo yazma 

formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde araştırmacılar tarafından hazırlanan veri analiz 

çerçevesinden yararlanılarak nitel veri analiz tekniklerinden olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Veri 

analizi sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak öğretim ilkelerini tanımlayabildiği ve bunlara uygun 

senaryo kurabildikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının en çok yaşama yakınlık ilkesi ile ilgili 

doğru tanım ve senaryo yazabildikleri görülürken en çok zorlandıkları ilkelerin ise bütünlük ve güncellik 

ilkeleri olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonucunda araştırma bulgularından hareketle benzer çalışmaların 

öğretmenlerle ya da farklı branşlardaki öğretmen adaylarıyla yürütülmesi; bunun yanında öğretmen 

adaylarının en çok zorlandığı ilkeler olan bütünlük ve güncellik ilkesiyle ilgili olarak bu ilkelerin daha 

anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Öğretim İlkeleri, Öğretmen Adayları, Eğitsel Senaryo  

Abstract 

The aim of this study is to examine the mathematics teacher candidates' ability to construct educational 

scenarios according to teaching principles. Data were collected from 61 pre-service mathematics 

teachers in this study where case study technique was used as a qualitative research method. As a data 

collection tool, scenario writing form was used for teaching principles prepared by the researchers. . 

The content analysis technique, which is one of the qualitative data analysis techniques, was used in the 

analysis of the data obtained from the data analysis framework prepared by the researchers. As a result 

of the data analysis, it was seen that prospective teachers were able to define teaching principles in 

general and set up scenarios in accordance with them. In addition, it was seen that the most difficult 

ones were the principles of integrity and actuality, while it was seen that the pre-service teachers were 

able to write the right definition and scenario about the principle of proximity to life. As a result of the 

study, similar studies should be conducted with teachers or prospective teachers in different branches; 

In addition to this, it has been suggested that studies should be made to make these principles more 

comprehensible about the principles of integrity and actuality, which are the most challenging principles 

of teacher candidates. 

 Key words: Teaching Principles, Teacher Candidates, Educational Scenario 

 

Giriş 

Çağın gereksinimlerine cevap verecek niteliklere ve donanımlara sahip bireyler yetiştirmek için 

eğitim vazgeçilmez bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze araştırmalar 

eğitimde niteliğin artırılması noktasında yoğunlaşmaktadır. Eğitim bireyde kasıtlı olarak istenen 

davranışları meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1972). John Dewey ise eğitimi 

bireyin yaşantılarını yeniden organize etmesi ve geliştirmesi olarak tanımlamıştır.  Bu tanımlardan da 
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anlaşılacağı üzere eğitim yoluyla bireylerin davranışlarında olumlu yönde bir değişim olması 

beklenmektedir (Varış, 1981). Öğretim ise bu davranış kazandırma sürecinde sınıf ortamında belirli 

ilkeler doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin birlikte yürüttüğü süreçlerin tümü olarak 

tanımlanmaktadır (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2015). Etkili bir öğretim gerçekleştirilebilmesi için çocuğa 

görelik, açıklık, yaşama yakınlık, etkin katılım, somuttan soyuta, güncellik, basitten karmaşığa, bilinenden 

bilinmeyene, yakından uzağa ve bütünlük gibi belli başlı öğretim ilkeleri belirlenmiş ve bu ilkeler 

doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması gerektiği ortaya konulmuştur (Çözümlü, 

2008).  Bu ilkelerin açıklamaları literatürde şu şekildedir (Aykaç, 2014; Taşpınar, 2017): 

Çocuğa görelik. Bu ilkeye göre öğretmenler öğrenme-öğretme etkinliklerini planlarken öğrencilerin 

gelişim düzeyi, hazırbulunuşluk, ihtiyaç, ilgi ve yetenek gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak farklı 

düzeylerdeki bireyleri için farklı süreçler düzenler. 

Açıklık. Açıklık ilkesine göre öğretmen konuyu açık ve anlaşılır bir dille anlatarak örnekler vermesi ve 

görsel materyallerle göreme duyusunu harekete öğrencilerin daha rahat anlamasını ve öğrenmenin 

kalıcılığını sağlamalıdır.  

Yaşama yakınlık. Yaşama yakınlık (hayatilik) ilkesine göre öğrencilere verilen eğitimin gerçek hayatla 

bağdaştırılması veya günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir. 

Etkin katılım. Etkin katılım ilkesine göre öğrenciler duyu organlarıyla (yaparak-yaşayarak) sınıf içi 

etkinliklere katılması ve kendi öğrenmelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  

Somuttan soyuta. Somuttan soyuta ilkesine göre öğrenme öğretme sürecinde ilk olarak somut 

öğrenmelerin gerçekleştirilmesi daha sonra soyut öğrenmelere geçilmesi gerekmektedir. Somut 

öğrenmeler gerçekleştirilirken gerçek objeler,  modeller ve maketler materyal olarak kullanılabilir. 

Güncellik. Güncellik (aktüalite) ilkesine göre, işlenecek konular güncel olaylar bağlamında verilmeli ve 

güncel olaylar sınıf içine taşınmalıdır. Medya haberleri, bilimsel araştırma sonuçları ve etkinlikler gibi 

çeşitli yollarla sınıf içine taşınacak olan güncel faaliyetler yoluyla öğrencilerin güncelin farkında olması 

sağlanmalıdır. 

Basitten karmaşığa. Basitten karmaşığa ilkesine göre öğretim süreci, öncelikle öğrencilerin zorlanmadan 

yapabileceği işlem ya da becerilerden yola çıkıp daha sonra zorlaşacak şekilde düzenlenmesidir. Böylece 

öğrencilerde özgüven duygusunun gelişmesi sağlanarak yapabilecekleri inancı pekiştirilebilir. 

Bilinenden bilinmeyene. Bilinenden bilinmeyene ilkesinde öğrencilerin ön bilgilerinin hatırlatılması 

öğrendikleri yoluyla yeni öğrenecekleri kavramlar arasında bağ kurulması ve yeni bilgiyi anlamlandırması 

amaçlanmaktadır. Böylece eski bilgilerle yeni bilgilerin ilişkilendirilmesiyle anlamlı öğrenmenin 

gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

Yakından Uzağa. Yakından uzağa ilkesine göre, öğretim sürecinde konuya yönelik bilgiler ve örnekler 

zaman ve mekan açısından yakın tarihten uzak tarihe ya da yakın çevreden uzak çevreye şeklinde 

verilmelidir.  

Bütünlük. Bütünlük ilkesine göre öğrenciler hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinişsel olarak gelişim 

alanlarının tümünde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğretim süreci ve konuya yönelik 

etkinlikler bütüncül bir gelişim sağlayacak şekilde düzenlenir. 

Eğitim ve öğretim sürecinin en önemli bileşenlerinden olan öğretmenlerin (Özyar, 2003; 

Seferoğlu, 2004; Ball, Thames ve Phelps, 2008) bu ilkeleri özümseyerek sınıf ortamına taşımaları bu 

noktada önem kazanmaktadır. Literatür incelendiğinde öğretim ilkelerine yönelik öğretmen adayları 

veya öğretmenlerle yapılmış çalışma olmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre bu 

noktada katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada geleceğin öğretmenleri olan 

matematik öğretmen adaylarının öğretim ilkelerine uygun eğitsel senaryo kurabilme becerilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Matematik öğretmeni adaylarının öğretim ilkelerine uygun eğitsel senaryo kurabilme 

becerilerinin incelenmesini amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Nitel bir desen olan durum çalışması tekniğinde; bir olay, durum veya 

süreç sınırlı sayıda katılımcıyla derinlemesine incelenir (Denscombe, 2010). Durum çalışması yöntemine 
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konu olan durumlar; kişiler, öğretim programları, gruplar (topluluklar), davranışlar, olaylar olabilir 

(Creswell, 2011). 

Katılımcılar  

Çalışma kapsamında 61 ilköğretim matematik öğretmeni adayından veri toplanmıştır. Örneklem 

seçiminde uygun örneklem seçim yöntemi kullanılır. Bu yöntem, örneklem araştırmacı tarafından kolay 

ulaşılabilir durumda olduğunda tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimsek, 2011). Araştırmanın etiği 

çerçevesinde öğretmen adaylarına ÖA1 den ÖA61 e kadar kodlar verilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan öğretim ilkelerine 

yönelik senaryo yazma formu kullanılmıştır. Formlar öğretmen adaylarına verilerek ilgili öğretim ilkesinin 

tanımını ve bu ilkeye uygun senaryo yazmaları istenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının bu formu 30-

40 dakika arasında doldurabilmişlerdir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Araştırmacılar ilk olarak verileri incelemişler ve bu doğrultuda bir veri analiz çerçevesi 

oluşturmuşlardır. Daha sonra elde edilen veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan veri analiz 

çerçevesine uygun olarak, her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Veri analiz 

çerçevesinde ilkelerle ilgili tanımlar öğretim ilkesini doğru tanımlama, öğretim ilkesini kısmen doğru 

tanımlama, öğretim ilkesini yanlış tanımlama ve boş olarak kategorize edilmiştir. Tanımlarla ilgili her bir 

kategori için senaryolar ise doğru senaryo, kısmen doğru senaryo, uygun olmayan senaryo ve boş 

kategorilerinden oluşan veri analiz çerçevesine göre kodlanmıştır. Puanlama güvenirliğini sağlamak 

açısından öğretmen adaylarının görüşme formuna verdikleri cevaplar iki araştırmacı tarafından 

kodlanmış güvenirlik yüzdesi %84  olarak bulunmuştur. 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya 
çıkan bulgular tablolar ve doğrudan alıntılar yardımıyla sunulmuştur. Aşağıda yer alan Tablo 1’ de 
matematik öğretmeni adaylarının çocuğa görelik ilkesine uygun senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer 
almaktadır. 

Tablo 1.  

Çocuğa Görelik İlkesi İle İlgili Bulgular.  

Temalar Kodlar f % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 5 8.1 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 5 8.1 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

1d Boş  0 0 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 22 36 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 16 26.2 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 2 3.2 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 4 6.6 

3d Boş  0 0 

4. Boş 
4a Uygun senaryo kurma 3 4.9 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 2 3.2 
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Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%65,4) çocuğa görelik  

öğretim ilkesini kısmen doğru tanımlayabildiği görülmektedir Ayrıca öğretmen adaylarının  %36’sı 

kısmen doğru tanımla birlikte öğretim ilkesine yönelik uygun senaryo kurarken; %26’sı ise kısmen uygun 

senaryo kurabilmiştir. Şekil 1’de bu ilkeye yönelik örnek ÖA22 kodlu öğretmen adayının cevabı 

verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1. ÖA22 kodlu öğretmen adayının çocuğa görelik ilkesiyle ilgili örnek senaryosu 
 

Aşağıda yer alan Tablo 2’ de matematik öğretmeni adaylarının açıklık ilkesine uygun senaryo 
oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 2. 
Açıklık İlkesiyle İlgili Bulgular. 

Açıklık ilkesiyle ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunlukla (%58.5) öğretim 

ilkesini doğru tanımlayabildikleri anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının %34.4’nün doğru tanımla 

birlikte uygun senaryo kurabildikleri görülmüştür.  

4c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

4d Boş  0 0 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 21 34.4 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 11 18 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

1d Boş  3 4.9 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 2 3.2 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 10 16.4 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 3 4.9 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 0 0 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 0 0 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 3 4.9 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

4d Boş  5 8.1 

Toplam                                                                                                                                  61  
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Aşağıda yer alan Tablo3 de matematik öğretmeni adaylarının yaşama yakınlık ilkesine uygun 
senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 3. 
Yaşama Yakınlık İlkesiyle İlgili Bulgular. 

Yaşama yakınlık ilkesi ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının genel olarak öğretim 

ilkesini doğru bir şekilde tanımlayabildikleri görülmüştür (%68.8). Ayrıca öğretmen adaylarının %59’u 

doğru tanımla birlikte uygun senaryo kurarken yaklaşık %10’u doğru tanımla birlikte kısmen uygun 

senaryo kurabildiği görülmüştür. Şekil 2’de bu ilkeye yönelik örnek ÖA17 kodlu öğretmen adayının 

cevabı verilmiştir. 

 
Şekil 2. ÖA17 kodlu öğretmen adayının yaşama yakınlık ilkesiyle ilgili örnek senaryosu 

Aşağıda yer alan Tablo 4’ te matematik öğretmeni adaylarının etkin katılım ilkesine uygun senaryo 
oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 4. 

Etkin Katılım İlkesiyle İlgili Bulgular.  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 36 59 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 6 9.8 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0  

1d Boş  0  

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 4 6.6 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 6 9.8 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 5 8.1 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 2 3.2 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

4d Boş  0 0 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 1 1.6 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 4 6.6 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

1d Boş  0 0 
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Etkin katılım ile ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun 

(%68.8) öğretim ilkesini kısmen doğru tanımladığı görülmektedir. Kısmen doğru tanımla birlikte uygun 

senaryo ve kısmen uygun senaryo kuranların aynı sayıda olduğu görülmektedir (%31).  Şekil 3’te bu ilkeye 

yönelik örnek ÖA46 kodlu öğretmen adayının cevabı verilmiştir. 

 

Şekil 3. ÖA46 kodlu öğretmen adayının etkin katılım ilkesiyle ilgili örnek senaryosu 

Aşağıda yer alan Tablo 5’ te matematik öğretmeni adaylarının somuttan soyuta ilkesine uygun 
senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 5. 
Somuttan Soyuta İlkesiyle İlgili Bulgular. 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 19 31.1 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 19 31.1 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 4 6.6 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 0 0 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 5 8.1 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 0 0 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 7 11.4 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

4d Boş  1 1.6 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 30 49.1 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 2 3.2 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 4 6.6 

1d Boş  0  

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 10 16.4 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 4 6.6 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

2d Boş  0  

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 2 3.3 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 0 0 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

3d Boş  0 0 

4. Boş 
4a Uygun senaryo kurma 4 6.6 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 3 4.9 
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Somuttan soyuta ilkesinde öğretmen adaylarının %58.9’unun öğretim ilkesine yönelik doğru 

tanım yapabildiği %24.6 ‘sının ise kısmen doğru tanım yapabildiği görülmektedir.  Doğru tanımla birlikte 

uygun senaryo kuran öğretmen adaylarının %49 olduğu anlaşılmaktadır.  

Aşağıda yer alan Tablo 6’ da matematik öğretmeni adaylarının güncellik ilkesine uygun senaryo 
oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 6. 
Güncellik İlkesiyle İlgili Bulgular. 

Güncellik ilkesi ile ilgili yüzde/frekans tablosu incelendiğinde öğretmen adaylarının %30.8’nin 

öğretim ilkesini doğru tanımladığı;  %35’nin kısmen doğru tanımladığı; %8.1’nin ise yanlış tanımladığı 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının %24’ü tanım yapmayarak boş bırakmıştır.  

Aşağıda yer alan Tablo 7’ de matematik öğretmeni adaylarının basitten karmaşığa ilkesine uygun 
senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 7. 
Basitten Karmaşığa İlkesiyle İlgili Bulgular.  

4c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

4d Boş  1 1.6 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 9 14.4 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 8 12.8 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

1d Boş  1 1.6 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 1 1.6 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 14  

2c Uygun olmayan senaryo kurma 5 8.1 

2d Boş  2 3.2 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 1 1.6 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 3 4.9 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 0 0 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 3 0 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 2 3.2 

4d Boş  10 16 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 23 36.8 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 4 6.6 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

1d Boş  0 0 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 14 22.4 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 7 11.4 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 2 3.2 

2d Boş  1 1.6 

 3a Uygun senaryo kurma 1 1.6 
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Basitten karmaşığa ilkesinde katılımcıların %43.4’ü doğru tanım; %38.6’sı kısmen doğru tanım 

yaptığı anlaşılmaktadır. Doğru tanımla birlikte uygun senaryo kuran katılımcıların oranı %36.8; kısmen 

uygun senaryo kuran katılımcı oranı ise %6.6’dır. Şekil 4’ te bu ilkeye yönelik örnek ÖA51 kodlu öğretmen 

adayının cevabı verilmiştir. 

 
Şekil 4. ÖA51 kodlu öğretmen adayının basitten karmaşığa ilkesiyle ilgili örnek senaryosu 

. 
Aşağıda yer alan Tablo 8’ de matematik öğretmeni adaylarının bilinenden bilinmeyene ilkesine 

uygun senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 8. 
Bilinenden Bilinmeyene İlkesiyle İlgili Bulgular. 

3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 2 3.2 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 3 4.9 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 2 3.2 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

4d Boş  1 1.6 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 25 40 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 10 16 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

1d Boş  0 0 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 8 12,8 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 10 16 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 1 1.6 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 2 3.2 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 3 4.8 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

4d Boş  1 1.6 
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Bilinenden bilinmeyene ilkesi ile cevaplar incelendiğinde katılımcıların %56’sı doğru tanım; 
%28,8’inin ise kısmen doğru tanım yaptığı anlaşılmaktadır. Katılımcıların genel olarak %52.2’si uygun 
senaryo kurarken %32’si kısmen uygun senaryo kurabilmiştir.    

Aşağıda yer alan Tablo 9’ da matematik öğretmeni adaylarının yakından uzağa ilkesine uygun 
senaryo oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 9. 
Yakından Uzağa İlkesiyle İlgili Bulgular. 

Yakından uzağa ilkesi ile ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının %62.4 oranla doğru 

tanım yaptığı görülmektedir. Bu ilkeyle ilgili doğru tanımla birlikte uygun senaryo kuran öğretmen adayı 

oranı ise %37’dir. Öğretmen adaylarının %5’i bu ilkeye yönelik herhangi bir tanım veya senaryo 

yazmayarak boş bırakmıştır. 

Aşağıda yer alan Tablo 10’ da matematik öğretmeni adaylarının bütünlük ilkesine uygun senaryo 
oluşturmaya dönük bulgular yer almaktadır. 
Tablo 10. 
Bütünlük İlkesiyle İlgili Bulgular . 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 37 59.2 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0  

1d Boş  1 1.6 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 4 6.6 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 4 6.6 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 0 0 

2d Boş  0 0 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0 0 

3b Kısmen uygun senaryo kurma 0 0 

3c Uygun olmayan senaryo kurma 3 4.9 

3d Boş  0 0 

4. Boş 

4a Uygun senaryo kurma 4 6.6 

4b Kısmen uygun senaryo kurma 0 0 

4c Uygun olmayan senaryo kurma 2 3.2 

4d Boş  5 8 

Toplam                                                                                                                                  61  

Temalar Kodlar F % 

1.Öğretim İlkesini 
Doğru Tanımlama  

1a Uygun senaryo kurma 5 8.1 

1b Kısmen uygun senaryo kurma 1 1.6 

1c Uygun olmayan senaryo kurma 0  

1d Boş  1 1.6 

 
2.Öğretim İlkesini 
Kısmen Doğru 
Tanımlama 

2a Uygun senaryo kurma 1 1.6 

2b Kısmen uygun senaryo kurma 4 6.6 

2c Uygun olmayan senaryo kurma 3 4.9 

2d Boş  1 1.6 

 
3. Öğretim İlkesini 
Yanlış Tanımlama 

3a Uygun senaryo kurma 0  

3b Kısmen uygun senaryo kurma 0  

3c Uygun olmayan senaryo kurma 30 48 
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Bütünlük ilkesiyle ilgili bulgular incelendiğinde katılımcıların %51’nin öğretim ilkesini yanlış 

tanımladığı;  14,7’sinin ise kısmen doğru,  %11’nin doğru tanımladığı görülmüştür.  Yanlış tanımla birlikte 

uygun olmayan senaryo kuran öğretmen adayı oranı ise %30’dur. Katılımcıların %20.8’i ise tanım 

yapmayarak boş bırakmıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak öğretim ilkelerini tanımlayabildiği ve 

bunlara uygun senaryo kurabildikleri görülmüştür. Çocuğa görelik ilkesine bakıldığında öğretmen 

adaylarının çoğunlukla kısmen uygun tanımlayabildiği ve bununla birlikte çoğunlukla uygun senaryo 

kurabildikleri görülmüştür. Açıklık ilkesinde ise öğretmen adaylarının genel olarak doğru tanım 

yapabildikleri ve doğru tanımla birlikte uygun senaryo kurabildikleri anlaşılmıştır. Yaşama yakınlık ilkesi 

ile ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük kısmının öğretim ilkesini doğru 

tanımladıkları ve doğru tanımın yanında uygun senaryo kurabildikleri görülmektedir. Etkin katılım 

ilkesinde öğretmen adaylarının genellikle kısmen doğru tanımla birlikte uygun senaryo ve kısmen uygun 

senaryo kurabildikleri görülmüştür. Somuttan soyuta ilkesiyle ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen 

adaylarının büyük kısmının doğru tanım kurabildikleri ve doğru tanımla birlikte uygun senaryo 

kurabildikleri anlaşılmaktadır. Güncellik ilkesine yönelik tanım ve senaryolar incelendiğinde doğru, 

kısmen doğru tanım ve tanımı boş bırakan öğretmen adayı sayısının birbirine oldukça yakın olduğu 

görülmektedir.  Yine güncellik ilkesiyle ilgili senaryolara bakıldığında senaryo kurmayıp boş bırakan ve 

uygun olmayan senaryo kuran öğretmen adayı sayısının; uygun ve kısmen uygun senaryo kurabilen 

öğretmen adayı sayısına yakın olduğu anlaşılmaktadır.  

Basitten karmaşığa ilkesiyle ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunlukla 

doğru tanım yapabildikleri ve uygun senaryo kurabildikleri anlaşılmaktadır. Bilinenden bilinmeyene 

ilkesinde öğretmen adaylarının basitten karmaşığa ilkesine benzer şekilde doğru tanımla birlikte uygun 

senaryo kurdukları görülmektedir.  Yakından uzağa ilkesiyle ilgili öğretmen adaylarının tanım ve 

senaryoları incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük kısmının doğru tanım ve uygun senaryo 

kurabildikleri anlaşılmaktadır. Bütünlük ilkesiyle ilgili bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının 

çoğunlukla yanlış tanımla birlikte uygun olmayan senaryo kurdukları ve yine önemli bir kısmının tanım 

ve senaryoyu boş bıraktıkları anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının en çok yakından uzağa ilkesi ile 

ilgili doğru tanım ve senaryo yazabildikleri görülürken en çok zorlandıkları ilkelerin ise bütünlük ve 

güncellik ilkeleri olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen adayları yakından uzağa ilkesinden sonra sırasıyla en 

çok; yaşama yakınlık, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa ve açıklık ilkelerinde 

doğru tanım ve senaryo yazabildikleri görülmüştür. Kısmen doğru tanım ve kısmen doğru senaryo 

kategorilerinde ise sırasıyla en çok etkin katılım, çocuğa görelik ve güncellik ilkelerinin yer aldığı 

görülmektedir.  Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Literatürde 

öğretim yöntem ve stratejileriyle ilgili çalışmalar (Arıcı, 2016; Şimşek, Hırça, & Coşkun, 2012) olsa da 

öğretim ilkelerine yönelik çalışmaların yeterli miktarda olmadığı bu nedenle konuyla ilgili araştırmaların 

artırılması önerilmektedir. Gelecek araştırmalar öğretmenlerle ya da farklı branşlardaki öğretmen 

adaylarıyla yürütülebilir. Bunun yanında öğretmen adaylarının en çok zorlandığı ilkeler olan bütünlük ve 

güncellik ilkesiyle ilgili olarak bu ilkelerin daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

önerilmektedir.  
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Turkish EFL Teachers Candidates’ Early Teacher Identity  
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Abstract 

 Lately, the topic of teacher identity has begun to be associated with general notions of teacher training 
and development. Becoming an expert through gradual learning and teaching now also captures the 
awareness of self-identity as a teacher due to professional standards in the teaching profession.  
Language teachers start developing their identity as a teacher during their education at language 
teaching departments. This development of identity constitutes the basis of their roles in the teaching 
process. Therefore, it is important to identify the perceptions of language teacher candidates about 
themselves as a teacher.  The purpose of this study is to investigate the perceptions of  English as Foreign 
Language (EFL) teacher candidates on early teacher identity. Participants are final year students from 
English Language Teaching Departments in a state and a private university in Turkey, who also undertake 
teaching practicum, joined the study by receiving a Likert-type questionnaire as an early teacher identity 
measure to define the perceptions of about their identity as future EFL teachers. Results revealed that 
Turkish EFL teacher candidates had a high level of early teacher identity scores, as well as there were 
significant differences to some extent according to gender and university type.   

Keywords: Early teacher identity, EFL teacher candidates, pre-service teachers. 

 

Türk İngilizce Öğretmeni Adaylarının Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği 

 

Öz 

 Öğretmen kimliği konusu son yıllarda öğretmen eğitimi ve gelişimi ile ilgili genel konular  
ilişkilendirilmeye başlanmıştır.  Aşamalı olarak gerçekleşen öğrenim ve öğretim ile uzman olmak artık 
öğretmenlik mesleğinin profesyonel standartlarına göre bir öğretmen olarak öz-kimlik bilincini de 
kapsamaktadır. Yabancı dil öğretmenleri, öğretmen kimlikleirni yabancı dil eğitimi bölümlerinde aldıkları 
eğitim sırasında geliştirmeye başlarlar. Bu kimlik gelişimi, onların öğretme sürecindeki rollerinin zeminini 
oluşturur. Bu yüzden yabancı dil öğretmeni adaylarının bir öğretmen olarak kendileri hakkındaki 
algılarını belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, meslek öncesi yabancı dil olarak İngilizce öğretmeni 
adaylarının meslek öncesi öğretmen kimliği algılarını incelemektir. ÇalışmayaTürkiye’de bulunan bir 
devlet ve bir özel üniveristenin İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinde staj almakta olan son sınıf öğrencileri 
meslek öncesi öğretmen kimliği üzerine Likert türü bir anket ile katılmışlardır. Sonuçlara öğretmen 
adaylarının genel meslek öncesi öğretmen kimliği puanı yüksek seviyede olduğu belirlenmiş olup ölçeğin 
bazı maddelerinde cinsiyet ve üniversite türüne gore anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Meslek öncesi öğretmen kimliği, İngilizce öğretmeni adayları, hizmet-öncesi  

 

Introduction 

It is doubtlessly obvious that teachers' role in the teaching process has changed recently and 
teachers' responsibilities have been concerned as crucial in the learning process (Vick, 1998). For 
becoming a professionally well-developed teacher, one should ask himself/herself the question ‘who 
am I' as it is important to define themselves as the role model in a classroom environment. Côté and 
Levine (2002, pp. 131–134, cited in Krzywacki, 2009, p. 6) explain teacher identity formation as a 
continuous process between ego, personal and social levels where the identity can express itself. For 
example, the ego identity represents internal mental processes that are the basis for individual 
understanding of one’s own teacher identity; personal identity level in which a person engages in 
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interaction with others in a particular context while social identity represents a socially constructed 
understanding of reality, in this case, socially shared perceptions of being a teacher, a social reality which 
influences a person and can be influenced by a person through everyday interaction with other people. 

In relation to the idea of being lifelong ever-growing and ongoing, teacher identity is defined as a 
process in which teachers constantly re-interpret their experiences   (Beijaard, Verloop ve Vermunt, 
2000). Lasky (2005) defines identity as the way teachers define themselves to themselves and to others 
(p.899) and according to Bullough (1997) “teacher identity—what beginning teachers believe about 
teaching and learning as self-as teacher—is of vital concern to teacher education” (p. 21). Examining 
new teacher identity can be considered as an important step to develop more effective teacher training 
programs and identity development of a teacher is related to understanding the notion of self 
(Beauchamp and Thomas, 2009). Day (2004) claims that, in teacher education, it is crucial to prepare 
teachers who are informed and flexible to manage the imposed changes in the curriculum and education 
policies while trying to understand issues such as teachers’ sense of educational aim, practices, teacher 
identity, and agency (cited in Torres-Rocha, 2017, p.42). 

Language teachers start developing their identity as a teacher during their education at language 
teaching departments. This development of identity constitutes the basis of their roles in the teaching 
process. It is important to identify the perceptions of pre-service language teachers about themselves. 
Developing new teacher identity is crucial for prospective EFL teachers'  as for field-specific challenges 
on either instructional or the language to be taught in the future Challenging nature of language 
teaching which may be a problematic issue for non-native English teachers. Tüm and Kunt (2013) point 
out that EFL teacher students may have foreign language anxiety and this may have adverse effects on 
the application of grammar rules and the execution of speaking skills. For non-native EFL teachers:   

" The issue of teacher identity plays a major role in describing the many identities 
adopted by these non-native speaker teachers, who need to juggle at least 3 
identities—L2 user, L2 learner, and L2 teacher—along with various sociocultural and 
political identities that are established in various institutional and interpersonal 
contexts”  (Ortaçtepe, 2015, p. 97)  

In respect of Instructional challenges, Yazan (2016) states that, although pre-service teacher 
education programs introduce them to theoretical aspects of teaching and learning English as a foreign 
language along with teaching methodologies, they have to engage in further learning activities in the 
workplace when they start their classroom practice as novice teachers. The dynamic, complex, and 
ongoing nature of teacher learning leads to understand teachers‟ preparation as a process which is 
closely connected with their past experiences and future aspirations and especially in early stages in 
career, teachers may encounter many challenges and have to make strategic decisions and take strategic 
actions (Yazan, 2016). If they prepared well and be aware of their professional identity, or their own 
social reality as a teacher, they can overcome such instructional or institutional difficulties. 

Past research on teacher identity focused on teacher identity from different perspectives. 
Varghese, et.al. (2005) scrutinized theoretical perspectives on language teacher identity while Farrell 
(2011) examined experienced ESL teacher professional role identities. Xu (2013) studied EFL teacher 
identity formation and change in a longitudinal way and concluded that imagined identities can change 
due to institutional and educational reasons. Wu & Garza (2015) looked at pre-service bilingual ESL 
teacher identity development and underlined the importance of activities by teacher education 
programs. In a study on language teacher identity formation, Tran & Sanchez (2016)  emphasized 
professional and personal factors. Yuan (2016) showed that teaching practicum and mentoring teachers 
influence identity formation of student language teachers;  contrarily,  negative mentoring can impede 
it.  Karimi & Mofidi (2019) L2 teacher identity and concluded that education initials should establish an 
explicit focus on teacher identity. 

Most of the studies conducted so far mainly focused on the identity of in-service teachers and 
there has not been much focus on pre-service teachers’ identity (Farrell, 2007; Chiang, 2008, cited in 
Wu& Garza, 2016). Aim of the study is to examine the Turkish pre-service EFL teachers’ views and 
perceptions on their early career identities. Research questions are posed as:  

1. What are the perceptions of Turkish pre-service teachers on early teacher identity? 
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2. Is there any statistical difference between teacher candidates’ early teacher identity scores 

due to gender and university type (private vs. state)? 

Method 

In the study, pre-service  teachers’ early teacher identity was analyzed via collecting data through 

questionnaire of Turkish version of Early Teacher Identity Measure (ETIM) (Friesen & Besley, 2013; 

Arpacı & Bardakçı, 2015) from 96 Final year English Language Teaching Students as  pre-service EFL 

teacher candidates  from two universities as state and private. Results were analyzed and discussed by 

SPSS statistical analysis.  

Participants  

70 Final year English Language Teaching Students undergoing teaching practicum ( pre-service EFL 
teacher candidates) involved in the research from one state and one private universities' undergraduate 
English Language Teaching programs.  Demographic features of participants are as below in Table 1: 

 

Table 1.  
Demographic Features of Participants. 

Demographic Variable Groups n % 

Gender 
Female 76 79,2 

Male 20 20,8 

University Type 
State 65 67,7 

Private 31 32,3 

 
Female participants are 79% and males are 20% of all participants while 67% of them study at  state 

and 32% of them at private university.  

 

Data Collection Tool 

 Turkish version of Early Teacher Identity Measure (ETIM) (Friesen & Besley, 2013; Arpacı & Bardakçı, 
2015) is utilized as data collection tool which consists of Likert type questionnaire with 17 statements 
on new teacher identity to judged as  I strongly disagree, I disagree, Neutral, I agree , I strongly agree. 
One of the statements is as in the following: 
 

1. I often doubt whether I am the right person to be a teacher. 
 
Within the questionnaire, some items (5,8,9,10,17) are about self-categorization participants 
perceptions of themselves as a teacher, some of them (1,3,7,11,12,16) are related to confidence in 
becoming a teacher while others (2,4,6,13,14,15) adresse the involvement with children as a teacher.  
Items 1, 3, 7, 10 were coded reversely as they include negative statements. The higher the total score 
of the scale is the higher level of positive perception of early teacher identity. 

 
 
Data Analysis 

 Data gathered from participants via a questionnaire were processed and analyzed by SPSS 15.0.  
Cronbach Alpha value is 0,90 which can be considered as a reliable scale. Frequency, percentage, Sd, 
and skewness were given descriptive statistics while independent samples t-test for gender and 
university type were applied for comparison considering  0,05 (p<0,05) for the significance level.   

 
Results 

 
 Initially,  all items in ETIM voted by participants were processed for general descriptive statistics 
which emerges the total means of items.  
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Table 2.  
Descriptive Statistics of Overall Scores of  Items in ETIM.  

Item M sd 

1. I often doubt myself whether I am the right person to be a teacher.  3,85 1,25 

2. If I had more time to work voluntarily, I would prefer to work with children.  3,72 1,20 

3. I have no idea about what it is to be “a good teacher”.  4,31 0,99 

4. My family often ask my advice about working with and taking care of children and 
adults. 

3,35 1,10 

5. I see myself as a teacher. 3,84 1,12 

6  I feel pleasure to help children learn and discover new things.  4,26 1,05 

7. I often doubt my competencies about being a good teacher. 3,63 1,13 

8. I easily imagine myself to work with children and adults and to help their 
development.  

4,06 1,00 

9. I can easily qualify myself as a teacher.  3,84 1,00 

10. I hardly imagine myself teaching a group of children and adults.  3,81 1,18 

11. I am sure that I can develop the necessary skills and methods to be a good 
teacher. 

4,23 0,85 

12. I am sure I will be a good teacher one day.  4,32 0,84 

13. I do best to work with children and adults in my free time.  3,79 1,04 

14. It is so satisfying for me to help a child to learn something new.  4,46 0,86 

15. I feel happy when I help children in their activities.  4,33 0,88 

16. I am pleased with the progress that I have made in my teacher training.  4,00 0,94 

17. Teaching is inherent to me.  3,75 1,11 

Total 67,57 10,87 

 

According to Table 2, EFL teacher candidates’ scores of early teacher identity are in total  67,57±10,8  
which refer to “positive at high level”232  . The highest scores respectively are; “14. It is so satisfying for 
me to help a child to learn something new” (4,46±0,86), “15. I feel happy when I help children in their 
activities” (4,33±0,88), “12. I am sure I will be a good teacher one day” (4,32±0,84), "3. I have no idea 
about what it is to be "a good teacher" (4,31±0,99), “6. I feel pleasure to help children learn and discover 
new things” (4,26±1,05), “11. I am sure that I can develop necessary skills and methods to be a good 
teacher” (4,23±0,85) revealed at  “positive at very high ” level scores. The least score is in item “4. My 
family often ask my advice about working with and taking care of children and adults” (3,35±1,10) which 
has  “positive at low” level points.  
 
 Next analysis is independent samples t-test to compare gender to identify to see a possible significant 
difference in female and male student teachers in perceiving early teacher identity.   

 
 
 
 
 

Table 3.  
T-test Scores of Gender Comparison.  

Item Gender n M sd t p 

1. I often doubt myself whether I am the right 
person to be a teacher. 

Female 76 2,18 1,28 -0,59 0,560 

Male 20 2,00 1,12   

2. If I had more time to work voluntarily, I would 
prefer to work with children. 

Female 76 3,86 1,12 2,21 0,029 

Male 20 3,20 1,40   

Female 76 1,58 0,90 -2,14 0,035 

                                                           
232 85-17=68/5=13,60; 17,00-30,60: very low, 30,61-44,20: low; 44,21-57,80: medium level; 57,81-71,40: high; 71,41-85,00: very 
high 
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3. I have no idea about what it is to be “a good 
teacher”. 

Male 20 2,10 1,21   

4. My family often ask my advice about working 
with and taking care of children and adults. 

Female 76 3,47 1,06 2,10 0,038 

Male 20 2,90 1,17   

5. I see myself as a teacher.   
Female 76 3,92 1,00 1,33 0,188 

Male 20 3,55 1,47   

6.  I feel pleasure to help children learn and 
discover new things. 

Female 76 4,28 1,07 0,29 0,774 

Male 20 4,20 1,01   

7. I often doubt my competencies about being a 
good teacher. 

Female 76 2,30 1,03 -1,23 0,222 

Male 20 2,65 1,42   

8. I easily imagine myself to work with children 
and adults and to help their development. 

Female 76 4,11 0,95 0,81 0,418 

Male 20 3,90 1,21   

9. I can easily qualify myself as a teacher. 
Female 76 3,84 0,98 -0,03 0,975 

Male 20 3,85 1,09   

10. I hardly imagine myself teaching a group of 
children and adults.  

Female 76 2,12 1,12 -1,12 0,266 

Male 20 2,45 1,39   

11. I am sure that I can develop the necessary 
skills and methods to be a good teacher. 

Female 76 4,26 0,77 0,76 0,449 

Male 20 4,10 1,12   

12. I am sure I will be a good teacher one day. 
Female 76 4,36 0,83 0,73 0,465 

Male 20 4,20 0,89   

13. I do best to work with children and adults in 
my free time. 

Female 76 3,82 1,00 0,44 0,659 

Male 20 3,70 1,17   

14. It is so satisfying for me to help a child to 
learn something new. 

Female 76 4,50 0,87 0,93 0,356 

Male 20 4,30 0,80   

15. I feel happy when I help children in their 
activities.  

Female 76 4,39 0,87 1,34 0,183 

Male 20 4,10 0,91   

16. I am pleased with the progress that I have 
made in my teacher training.  

Female 76 4,01 0,93 0,27 0,791 

Male 20 3,95 1,00   

17. Teaching is inherent to me. 
Female 76 3,79 1,07 0,68 0,498 

Male 20 3,60 1,23   

TOTAL 
Female 76 68,42 9,95 1,50 0,137 

Male 20 64,35 13,67   

 

In gender comparison, t-test scores revealed a significant difference between female and male student 
teachers in some items. For instance,  “2. If I had more time to work voluntarily, I would prefer to work 
with children”. (t=2,21; p<0,05), and “4. My family often ask my advice about working with and taking 
care of  children and adults.” (t=2,10; p<0,05) indicated a significant difference in favor of female 
participants who has significantly higher scores in these two items. In “3. I have no idea about what it is 
to be “a good teacher”.” (t=-2,14; p<0,05), male participants have significantly higher scores than 
females. Other items’ scores did not yield a significant difference according to gender (p>0,05).  

In the last analysis, participants’ ETIM scores were compared by university type they study at via 

independent samples t-test shown in Table 4. 

 
 
 
Tablo 4.  
T-test Scores of Type of University Comparison.  

Item Uni.Type n M. sd t p 

1. I often doubt myself whether I am the right 
person to be a teacher. 

State 65 2,34 1,29 2,24 0,028 

Private 31 1,74 1,06   

2. If I had more time to work voluntarily, I 
would prefer to work with children. 

State 65 3,88 1,14 1,89 0,062 

Private 31 3,39 1,28   

State 65 1,69 0,93 0,07 0,945 
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3. I have no idea about what it is to be “a good 
teacher”. 

Private 31 1,68 1,11   

4. My family often ask my advice about working 
with and taking care of children and adults. 

State 65 3,38 1,04 0,39 0,698 

Private 31 3,29 1,24   

5. I see myself as a teacher.   
State 65 3,86 1,03 0,22 0,823 

Private 31 3,81 1,30   

6.  I feel pleasure to help children learn and 
discover new things. 

State 65 4,40 0,75 1,91 0,059 

Private 31 3,97 1,47   

7. I often doubt my competencies about being 
a good teacher. 

State 65 2,32 1,12 -0,65 0,516 

Private 31 2,48 1,15   

8. I easily imagine myself to work with children 
and adults and to help their development. 

State 65 4,12 0,74 0,86 0,394 

Private 31 3,94 1,41   

9. I can easily qualify myself as a teacher. 
State 65 3,74 0,92 -1,51 0,135 

Private 31 4,06 1,12   

10. I hardly imagine myself teaching a group of 
children and adults.  

State 65 2,11 1,05 -0,96 0,341 

Private 31 2,35 1,43   

11. I am sure that I can develop the necessary 
skills and methods to be a good teacher. 

State 65 4,29 0,72 1,05 0,295 

Private 31 4,10 1,08   

12. I am sure I will be a good teacher one day. 
State 65 4,35 0,74 0,52 0,604 

Private 31 4,26 1,03   

13. I do best to work with children and adults in 
my free time. 

State 65 3,82 0,95 0,32 0,747 

Private 31 3,74 1,21   

14. It is so satisfying for me to help a child to 
learn something new. 

State 65 4,51 0,71 0,82 0,417 

Private 31 4,35 1,11   

15. I feel happy when I help children in their 
activities.  

State 65 4,43 0,71 1,59 0,116 

Private 31 4,13 1,15   

16. I am pleased with the progress that I have 
made in my teacher training.  

State 65 3,92 0,89 -1,16 0,248 

Private 31 4,16 1,04   

17. Teaching is inherent to me. 
State 65 3,83 1,07 1,04 0,302 

Private 31 3,58 1,18   

TOPLAM 

State 65 68,08 9,53 0,66 0,514 

Private 31 66,52 
13,3

8 
  

 

In ETIM scores and participants' university type comparison, there is a significant difference in "1. I often 

doubt myself whether I am the right person to be a teacher." (t=2,24; p<0,05). In Item 1. participants 

from state university have significantly higher scores than participants from a private university. Others 

item scores did not reveal significance in university type variable (p>0,05).  

 

Discussion, Conclusion  and Suggestions 

As Beauchamp & Thomas (2009) pointed out, investigating new teacher identity is an important 
issue both for developing an identity for a future teaching job and to guide for more effective teacher 
training programs. This fact is more significant for language teachers as for the challenging nature of 
language teaching to be faced in a future teaching job. In this way, the present study examined the early 
teacher identity of Turkish EFL teacher candidates in order to open a window to understand their 
perceptions about their future role as EFL teachers.  

Outcomes of ETIM analysis which were carried out by EFL teacher candidates via questionnaire 
revealed that  EFL teachers' early teacher identity has a high rate in general which can be assumed as 
they are positive about their future job. Items 15-14 (involvement with children) have the highest scores. 
Items 12-11-3 (confidence in becoming a teacher) have high scores. State school student teachers have 
higher scores in 1 “I often doubt whether I am the right person to be a teacher.” which is related to 
confidence in becoming a teacher. This fact may due to several facts as social, financial and employment 



 

1253 
 

concerns even if it is not a distinguishing factor in favor of private universities as being better teacher 
training providers. Azizi et.al. (2013) underline that some weaknesses that public universities face such 
as the focus on knowledge rather than competencies,  insufficient control of student practice and lack 
of student success in professional arena directly influence students' perception about their professional 
identity.   

In gender comparison of ETIM score, only in item 3 “I have no idea about what it is to be “a good 
teacher” revealed significantly higher score by male participants whereas female subjects outnumbered 
in item 2 “If I had more time to work voluntarily, I would prefer to work with children” and item 4 
“My family often ask my advice about working with and taking care of  children and adults”. As Item 
3 is related to confidence in becoming a teacher while items 2 and 4 express involvement with children,  
these results may due to the social environmental factors, point of views and gender stereotypes which 
urge the general ideas of teaching is generally associated with women and taking care of children is their 
natural job (Ullah, 2016) and  which may unavoidably affect male teacher candidates' approaches to 
professional roles as teachers. 

The present study was limited to a certain number of participants from one state and one private 
university and restricted to a questionnaire with closed-ended questions. Future attempts are suggested 
to carry out the research adding open-ended and/or interviews with an increased number of teacher 
candidates in order to gain more fruitful and generalizable results.  

As a concluding remark of the study,  as Karimi & Mofidi (2019) emphasize, the education initials 
should establish an explicit focus on teacher identity especially at state university EFL teaching 
programs. Even if the general tendency of the participants were positively high towards early career 
teacher identity in this research,  it is understood that the notion of “to be a teacher” in addition to  “to 
be a language teacher” should be emphasized in practical ground  and addressed particularly in teaching 
practicum period in order to create internalization by EFL teacher candidates and take the load off their 
minds for teacher future jobs in advance which may help them to constitute a wholesome language 
teacher identity.  
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Abstract 

In this study, we evaluated the professional development (PD) program related to STEM education for 
chemistry teachers. Twenty-four chemistry teachers participated in the PD voluntarily. The PD program 
lasted one week and the chemistry teachers participated to eight designed–based STEM activities during 
the program. For data collection, participants were supposed to write a reflection paper after each 
activity individually regarding the STEM activity on their professional development, applicability of the 
activity in classes, and difficulties they faced with during the activity. The results revealed that active 
participation to all STEM activities were valuable sources for teachers to develop both their content 
knowledge and knowledge for how to implement STEM activities. The PD program enabled teachers to 
gain awareness of STEM and the relationships among science, mathematics and engineering. Finally, 
although they mostly had difficulties in design parts, almost all of the participants stated that they would 
implement the STEM activities in their classes in the future.  

Keywords: Professional development, STEM education, design based approach, chemistry teachers, 
qualitative study 

Introduction 

With the decrease in the number of graduates from Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM) fields, the need for people working in these fields is increasing day by day (National 

Research Council [NRC], 2011). Based on this problem, STEM approach was born in the United States 

(US) and has been influencing many other countries all around the world (e.g., Australia, United 

Kingdom, Singapore, etc.) (Akgündüz et, al., 2015; Bissaker, 2014; Teo & Ke, 2014). Regarding the 

changes made in educational policy regarding STEM, National Science Board (NSB, 2007) stated that 

teacher training for STEM implementation should be the focus. The same point was highlighted by 

Cooper (2013) and Bissaker (2014) by emphasizing a change in teachers’ views about teaching and 

learning. Due to the fact that STEM approach has an integrated nature, it necessitates a different 

pedagogical content knowledge (Sanders, 2009). To come up with those changes and to reflect those 

changes into their teaching teachers need support through professional development programs. 

Professional development (PD) can be defined ‘’an activity in which the individual and the group interact 

to develop better models for practice which preserve the best of professional autonomy while 

promoting the sort of reflective culture that encourages constructive, cooperative change’’ (Paechter, 

1996, p.354). PD for teachers is one of the most essential factors determining the accomplishment or 

failure of reforms in education system (Borko, 2004; Desimone, 2009). Therefore, key characteristics of 

PD and what makes PD more effective are important questions to think about (Desimone, 2009). In the 

PD research field, scholars agreed upon some of the features that effective PDs should possess. PDs 

provide direct link to students’ learning needs and school, have long-running content-specific nature, 

provide opportunities for participation and collaboration are the fruitful ones (Loucks-Horsley, Stiles, 

Mundry, Love, & Hewson, 2010). Likewise, in the light of the PD research literature, Desimone (2009) 

summarized the five vital characteristics of PD, namely, content focus, active learning, coherence, 

duration, and collective participation. The explanations of the features are summarized in Table 1. 
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Table 1.  

Factors Making a PD More Efficient according to Desimone (2009). 

Five essential 

characteristics that PDs 

should have 

Explanation 

Content focus  PDs should focus on content that teachers would teach and how 

learners learn the content 

Active learning Teachers receiving the PD should be active learners rather than 

listeners of instruction or seminar  

Coherence There should be coherence among PD and teachers’ beliefs, 

curriculum, reform, school context 

Duration The duration of the PD (i.e., no consensus on the duration but more 

than 20 hours is suggested) and the time necessary for seeing the 

influence of PD are another important factors 

Collective participation ‘’[P]articipation of teachers from the same school, grade, or 

department’’ (Desimone, 2009, p.184) have a potential to increase 

the effectiveness of PD 

 

The changes in our lives, reforms in educational policy, and results of research about how people 

learn bring about changes of teachers’ practice in classrooms (Angadi, 2013; Darling-Hammond, 2000). 

Therefore, to support teachers’ learning how to implement STEM, long term PDs in which active 

participation of teachers are encouraged should be organized (Johnson & Sondergeld, 2016). When we 

examined the research studies related to the PD in STEM education, there were several studies. For 

example, Aslam, Adefila and Bagiya (2018) studied with eleven teachers mediating STEM activities in an 

outreaching program. They examined teachers’ views of STEM activities, how they define their position 

as STEM subject facilitators and the effect of STEM participation on their PD by conducting semi-

structured interviews with the teachers. Results indicated that their students acknowledged the 

teachers as the face of STEM. Moreover, they developed their use of real life applications in their 

teaching and helped their students become familiar with the upcoming career possibilities by engaging 

STEM outreach activities. In a collaborative action research project, Goodnough, Pelech and Stordy 

(2014) studied with primary and elementary teachers to identify their conceptions of effective PD in 

STEM education and whether their conceptions are compatible the study being conducted. Participants 

stated that PD should be directly related to student learning in order to be effective. Another conception 

of teachers is that PD should be collaborative and give chance to sharing and the last one emphasized 

having opportunities to deal with hands on activities. As one of the most important component of STEM 

education is the engineering, Guzey, Tank, Wang, Roehrig and Moore (2014) focused on integrating 

engineering into teaching of new state science standards during a year-long PD program. 198 teachers 

participated in the study. At the end of the PD program, teachers began to teach in their classes. Results 

of the study showed that participants’ teaching were successful considering integrating engineering into 

their classes and their teaching indicated instances of the PD program. In Moskal and Skokan (2011) 

study, they offered a PD to elementary and middle school teachers that including 10-day summer 

workshop and direct classroom support throughout the academic year. They found that the PD program 

influence teachers’ understanding on mathematics and science content positively. In another study 

conducted throughout the PD program, Brown and Bogiages (2019) investigated how early career high 

school math and science teachers behave when engaging together in integrated STEM tasks. 

Participants were engaged in two integrated STEM tasks, that lasting three hours each, during two 

separate PD experiences. These STEM tasks intended to increase content knowledge regarding 

mathematical and scientific content knowledge, integrated nature of knowledge and practice within and 
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among the disciplines. It has been known that teachers encounter numerous challenges in teaching 

STEM (Brown & Bogiages, 2019) and need support while teaching STEM in terms of pedagogy and 

content knowledge. The best way to support and increase quality of instruction of teachers is to provide 

qualified PD programs that including content knowledge, appropriate teaching strategies and active 

learning (Beaudoin, Johnston, Jones & Waggett, 2013; Desimone, Porter, Garet, Yoon & Birman, 2002).  

In the light of the aforementioned points, Turkey has also been affected from STEM approach and 

has started a reform in the curricula. Regarding to the changes in the curriculum, PD needs of Turkish 

teachers for STEM implementation PDs were stressed in the report revealed in 2016 by Ministry of 

Education. The diagnosis of the ministry is vital because Angadi (2013) stated that in order to design an 

effective PD, it should start with the determining teachers’ need. With this in mind, a successful PD 

program that is aligned with school context and facilities can be organized. In this study, the organized 

PD aimed to address the need highlighted by Ministry of Education. To inform teachers about what 

STEM is and to support teachers’ STEM implementation, a week-long PD that was also align with 

Desimone’s (2009) suggestions was organized and offered to teachers.  

Method 

Research Design 

Qualitative research method was utilized in this study to evaluate the chemistry teachers’ views 
about the professional development program based on STEM education (Creswell, 2007).  

Participants 

Participants were selected among the chemistry teachers administered the PD program supported 
by TUBITAK (the project number was 118B169) via online. Participant selections were made based on 
several criteria (e.g. gender, different provinces, teacher experience, whether participated to similar 
project or not, etc.). After the selection, 24 in-service chemistry teachers (12 female, 12 male) working 
in different parts of Turkey participated in the PD program. They have been working in different types 
of schools such as Anatolian high school, vocational high school, and science and art education centers. 
In addition, their teaching experiences range from 1 to 15 years. 

Content of the PD program 

During the PD, teachers participated in eight design-based STEM activities (e.g., designing an 
indicator, a voltaic cell with highest voltage, a process for preventing apple’s browning mechanism, etc.). 
Before the activities they were informed about the STEM and assessment of it through two 
presentations. In the application of the STEM activities, participants followed design-based approach in 
which they designed a product or process to solve a daily life problem. Each STEM activity took three or 
four hours. During the activities, participants worked in groups (four people in each group). Each group 
had Internet so that the groups could do the necessary research for design. The groups tried to produce 
a solution by discussing among themselves. After the research and discussion, they drew their designs 
and determined the necessary materials. Later, the groups were provided the necessary materials for 
their designs and made a prototype. In addition, the groups were expected to prepare promotional 
presentations, advertisements, logos, etc. about the designs they have developed. Then, the groups 
were asked to share their design and test it in front of the class. Their prototype processes/products 
were evaluated by using a rubric. In some activities, the groups had a chance to re-design their prototype 
and test it again. 

Data Collection  

At the end of each day, teachers were requested to write a reflection paper about the activities of 
that day in terms of contributions of them on their professional development, applicability of them in 
classes, and difficulties they faced during the activities. 

Data Analysis 

Content analysis method was used to analyze the qualitative data obtained from the reflection 
papers (Çalık & Sözbilir, 2014). The data were analyzed by two researchers. Themes were created by 
coding the opinions expressed by the participants and putting similar codes together. Then, the numbers 
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of participants related to codes and themes were determined and tables were created. The codes and 
themes are given in the result section. 

Results 

The results of the study are presented under three headings: (1) contribution of design-based STEM 
activities, (2) the most difficult part of the STEM activities and (3) applicability of the STEM activities in 
a class. 

1. Contributions of design-based STEM activities 

As a result of analysis of refection papers, findings about the contributions of the PD to the 
participants are given in the Table 2. 

Table 2.  
Contributions of the stem activities to the participants. 
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Electricity from 
Chemical 
Energy 

5 4 2  1 2  5 9 12 4  1 8 

Preparing 
Indicators with 
Simple 
Materials 

6     4   9 4 2   5 

Calculate our 
carbon 
footprint 

9 2   12 2 2     19  1 

How to 
Prevent Apples 
from 
Browning? 

18 1    4 2  7  1  4 1 

Design Your 
Rocket 

3 3  7 6 4 8 3 8 3 2   4 

Design Based 
STEM 

10 6  1 2 2 7 2 3 1 1    

Water 
Treatment 

5 3  2   6 3 8    4 2 

Fire 
extinguisher 

7 2  8 2  6 3 5 1  4 2 1 

Total 63 21 2 18 23 18 31 16 49 21 9 23 11 22 

Grand Total 63 21 43 49 65 53 11 22 
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Table 2 indicates that the STEM activities contribute mostly to teachers’ chemistry knowledge and 
practice. Participants stated that activities provided important contributions regarding learning 
chemistry or strengthening their subject matter knowledge. Regarding practices, analysis of the data 
revealed that most of the activities have contributions to their ability to make chemistry subjects more 
concrete through activities with simple materials and apply theoretical knowledge into practices. 
Moreover, it was stated that the participants gained awareness on the importance and benefits of group 
work, the importance of laboratory practices and environmental issues through the activities. 
Furthermore, the participants emphasized that they gained engineering viewpoint through the PD. 
Some participants have knowledge of the engineering design process, while others have developed their 
perspective on engineering. In addition, the participants stated that they had the opportunity to see and 
understand the relationships between the components of the STEM as well as gaining the knowledge 
and skills about STEM during the activities. Especially, they stated that they have seen the relationship 
of engineering with science and mathematics. Finally, some participants stated that activities 
contributed to problem solving skills and provided a different perspective. 

2. The most difficult part of the STEM activities  

As a result of the data analysis, the stages that the participants have had the most difficulty during 
the activities are presented in the Table 3. 

Table 3.  
The most difficult part of the activities. 
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Electricity from Chemical Energy   7 7 2  16 

Preparing Indicators with Simple Materials  2 4  2 6 14 

Calculate our carbon footprint   1 17   18 

How to Prevent Apples from Browning? 3 4   1 5 13 

Design Your Rocket  2 2  13 7 24 

Design Based STEM 10 3 2  6  21 

Water Treatment  4  2  15   21 

Fire extinguisher  2   15 3 20 

Total 13 17 18 24 54 21 147 

 

Table 3 revealed that the most difficult stage for teachers is the design process when all activities 
are taken into consideration. However, when examined on activity base, it is seen that the stages of the 
activities vary according to the content of the activities. The Design process is among the most difficult 
steps in all activities except Calculate Our Carbon Footprint activity. In particular, most of the 
participants stated that they had difficulty in the design process at the Design a Rocket, Water Treatment 
and Fire Extinguisher activities. After the design process, it is seen that the most difficult stage is the 
mathematical calculations. Participants stated that they had difficulty in performing mathematical 
calculations especially in the Electricity from Chemical Energy and Calculate our Carbon Footprint 
activities. The choice of materials, the preparation of materials and testing of the design are also among 
the stages of difficulty for some activities. Most of the participants had difficulty in preparing the 
materials during the activities of Electricity from Chemical Energy and Preparing Indicators with Simple 
Materials. The difficulties of testing the design are seen in the preparation of Indicators with Simple 
Materials, How to Prevent Apples from Browning and Design a Rocket. Although the participants 
conducted research in all activities, it was determined that the participants had the most difficulty in 
the research part in the “Design Based STEM” activity.  

3. Applicability of the STEM activities in a class  
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Although they had some difficulties, almost all of the participants stated that they would 
implement the STEM activities in their classes in the future (Table 4). Some participants thought that 
they could not implement the activities due to physical conditions of their school and inaccessibility of 
the materials. 

Table 4.  
Number of participants who think that the stem activities can be implemented in a class. 

STEM activities Number of participants 

Electricity from Chemical Energy 19 
Preparing Indicators with Simple Materials 22 

Calculate our carbon footprint 21 
How to Prevent Apples from Browning? 24 
Design Your Rocket 24 
Design Based STEM 21 
Water Treatment 20 
Fire extinguisher 23 

 

Discussion and Implications 

In the light of the factors making a PD more efficient suggested by Desimone (2009) the PD 
provided in the recent study was sufficient. First, the STEM PD provided was focused on content. During 
the all STEM activities, we stressed the content knowledge necessary to implement the activity and 
make the design at the end of the activity. Moore et al. (2014) identified including appropriate content 
knowledge as one of the vital elements of quality engineering knowledge in the framework they 
developed. Without having/learning necessary content knowledge STEM learners were not able to 
develop successful engineering designs (Guzey et al., 2014). Parallel to this point suggested in the 
literature, results revealed that participant in-service teachers developed their content knowledge as 
one of the contribution of the current PD program to their teaching. Second, through a week- PD, 24 in-
service chemistry teachers had a chance to experience the STEM activities as a learner, experienced the 
design process. In other words, active participation to all STEM activities were valuable sources for them 
to develop both their content knowledge and knowledge for how to implement STEM activities (i.e., 
especially for learning engineering design process). Goodnough et al. (2014) suggested that a successful 
PD on STEM should give opportunity to participants to the deal with hands on activities related to STEM. 
By this way, participants not only could learn the important points of the STEM activities, they also learn 
how to apply these activities in their teaching by experiencing them in person (Aslam et al., 2018). As 
Johnson and Sondergeld (2016) highlighted, active participation catalyzes PD’s effect on teachers. Third, 
regarding the coherence aspect, in Turkey, there has been a curriculum reform that includes STEM, 
which motivates teachers to learn what STEM is and how to implement STEM in class. In light of this 
change, STEM PD provided both theoretical knowledge about STEM and its application, and application 
experience to them. The needs for learning about STEM, how to use it, and how to assess it were the 
needs of the in-service teachers. Angadi (2013) stated that the teachers’ needs play a vital role in 
designing PDs. Hence, the need motivated us to organize the STEM PD. Moreover, regarding coherence, 
in this PD, the researchers paid specific attention to utilize STEM activities that can be easily used in 
average high school classroom rather than use of expensive STEM activities or application (e.g., 
robotics). Regarding the duration, the PD provided a week-long experience to the participants. Finally, 
regarding collective participation, 24 participants were all in-service chemistry teachers who teach 
chemistry in-high schools (i.e., the same discipline, the same level). Their experience in teaching high 
school chemistry were also more or less similar. One of the limitations regarding collective participation 
was that they were not from the same district or same school, which did not prefer due to the fact that 
it would limit potential effect of the PD provided.  

When the results of this study were taken into consideration, practices on the STEM activities as learner 
and the appropriateness of activities to the high school curriculum were valuable sources to enrich 
teachers about STEM education. These sources should be taken into account when preparing a 
professional development program. Moreover, in-service teachers are the ones applying the curriculum 
in classes. Therefore, they should be provided PDs on STEM and other strategies (e.g., argumentation). 
As stated in the beginning, teachers’ active participation to PDs is important, PDs should offer a chance 
for teachers to apply activities. As our results showed, through experiencing the design-based STEM 
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activities, teachers had a chance to face with difficulties in designing. Owing to this experience, they 
have at least some idea about at which points learners would have difficulties and which types of 
support they would need. Finally, due to all participants were chemistry teachers, they had a chance to 
discuss on how to apply the activities in their school, which highlights the collective participation stated 
by Desimone (2009). In the future studies, participants from the same school or district would provide 
richer details about the contribution of PDs. Moreover, in the following PD programs, due to the 
interdisciplinary nature of STEM education, teachers from different STEM disciplines may attend the 
program. This will contribute to gain different perspective from different disciplines and to improve their 
content knowledge not only in their subject domain but also other disciplines. 
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Öğretmenlik Uygulamasının Pedagojik Formasyon 

Öğrencilerinin Öğretim Süreçleri ve Sınıf Yönetimi 

Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi 

Eray Eğmir237, Cahit Erdem238 

Öz 

 Bu çalışmada, öğretmenlik uygulamasının pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen 
adaylarının gelişimlerine öğretim süreçleri ve sınıf yönetimi stratejileri bağlamında sunduğu katkının 
öğretmen adaylarının öz değerlendirmelerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel bir 
durum çalışması olarak desenlenmiştir. Veriler, bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon 
programına kayıtlı, ortaöğretim düzeyinde öğretmenlik uygulaması gerçekleştiren ve amaçlı örnekleme 
yoluyla belirlenmiş altı öğretmen adayından (4 kadın, 2 erkek) 2018-2019 akademik yılında toplanmıştır. 
Öğretmen adaylarından öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri ilk ve son öğretim 
uygulamaları hakkında veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma problemleri ile 
uyumlu olarak geliştirilmiş ve uzman görüşü alınarak revize edilmiş bir yazılı görüş formu kullanılmıştır. 
Betimsel analiz yoluyla analiz edilen veriler araştırma soruları ile uyumlu temalar çerçevesinde 
düzenlenip yorumlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlik uygulamasının, dersin planlanması ve planların 
uygulanması boyutunda öğretmen adaylarına katkı sağladığı ancak bu katkının her öğretmen adayı için 
aynı düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının dersi planlama boyutunda yaşadıkları 
güçlükleri, yetersiz planlama yapma, ders sürecinde heyecanlanma ve zamanı iyi yönetememeye 
atfettikleri görülmüştür. Öğretmenlik uygulamasının öğrencilerle iletişim boyutunda öğretmen 
adaylarına belirgin bir katkı sağlamadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının istenmeyen öğrenci 
davranışları konusunda yeterli farkındalığa sahip olmadıkları, öğretmen adaylarının sınıfın fiziksel 
düzenlenmesi, sınıfta bulunan araç ve gereçlerin öğretime ve öğrencilere uygunluğu konusunda 
herhangi bir düzenleme yapmadıkları ifade edilebilir. Ek olarak öğretmen adaylarının ders anlatım 
uygulamalarında kendilerine ilişkin güçlü ve gelişmeye açık yönler ilk ve son uygulamalar bağlamında 
karşılaştırıldığında, verimli bir ders anlatımı gerçekleştirme boyutunda öğretmenlik uygulamasının 
yeterli düzeyde katkı sağlamadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, Staj, Sınıf yönetimi, Ders planı, Öğrencilerle iletişim 

Evaluation of Teaching Practice within the Context of Instructional 
Processes and Classroom Management Strategies of Students at 

Pedagogical Formation Program 

Abstract 

 This study aims to examine the contribution of teaching practice course on professional 
development of pre-service teachers at pedagogic formation programs with respect to instructional 
processes and classroom management strategies based on their self-evaluations. This study is a 
qualitative case study. The data were obtained from six pre-service teachers (four females, two males) 
who were studying at pedagogic formation program of a state university and attended teaching practice 
course at secondary level, selected through purposeful sampling in 2018-2019 academic year. The pre-
service teachers provided data regarding the first and last teaching practices in their practice schools in 
the teaching practice course. A written-opinion form was used as data collection instrument developed 
in line with the research questions and revised after obtaining a specialist’s review. The data were 
analyzed through descriptive analysis. It was identified that teaching practice contributed to pre-service 
teachers with respect to planning lessons and putting those plans into practice, but this contribution is 
not at the same level for all participants. The pre-service teachers attributed their deficiencies in lesson 
planning to inefficient planning, getting excited during the lesson and mismanagement of time. Yet, 
teaching practice did not have a significant effect of pre-service teachers with respect to communication 
with students. Other findings reveal that the pre-service teachers do not have adequate awareness of 
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management of student misbehaviors, they do not do any arrangements regarding physical 
arrangement of classrooms. Comparison of the pre-service teachers’ evaluations of their first and last 
practice puts forth that teaching practice did not have a significant contribution to pre-service teachers 
with respect to practicing an efficient lesson. 

Keywords: Teaching practice, Internship, Classroom management, Lesson plan, Communication with 
students 

 

Giriş 

Öğretmenlerin niteliği hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Öğretmen 
adayları hizmet öncesi eğitim süreçlerinde öğretmenliğe ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanırlar. 
Hizmet öncesinde edinilen bu bilgi ve beceriler öğretmen adaylarının gelecekteki öğretmenlik 
deneyimlerini de şekillendirir. Toplumsal şartların hızlı bir değişim içerisinde olduğu 21. yüzyılda 
donanımlı öğretmenlere ihtiyaç olduğu açıktır. Sürekli değişen şartlara her zaman hazırlıklı olabilmek, bu 
durumlarda inisiyatif ortaya koyarak bilinçli bir biçimde eyleme geçmek için “etken” öğretmenlere 
ihtiyaç vardır. Diğer yandan, Millî Eğitim Bakanlığı sürekli bir değişim ve reform arayışı içindedir ancak 
bu reform girişimlerinin başarıya ulaşmasında anahtar rol öğretmenlerdedir. Merkezden planlanan 
değişimlerin yerel şartlara uygun olarak hayata geçebilmesi yine “etken” öğretmenlere bağlıdır (Erdem 
& Eğmir, 2018). Öğretmenlerin eğitim sürecinde karşı karşıya kaldıkları durumlarda karar alma ve eyleme 
geçme süreçlerinde bilinçli ve aktif olmalarını içeren öğretmen etkenliği (Toom, Pyhältö & O’Connell 
Rust, 2015; Van der Haijden, Geldens, Beijaard & Popeijus, 2015) hizmet öncesi öğretmen eğitiminden 
bağımsız değildir (Priestly, Biesta & Robinson, 2015). Bu sebeplerle, hizmet öncesi öğretmen eğitimi 
öğretmenin niteliği ve dolayısıyla eğitimin niteliği için son derece önemlidir.  

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hizmet öncesi öğretmen yetiştirme süreci çok sık değişikliklere 
uğramıştır. Ancak Türkiye’de hizmet öncesi öğretmen eğitimi bağlamında istenen noktaya gelindiğini 
söylemek güçtür. Alanyazında hizmet öncesi eğitim kapsamında öğretmen adaylarına istenen becerilerin 
kazandırılamadığına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır (Karacaoğlu, 2008; Şişman, 2009). Bu çalışmaların 
önemli bir kısmında hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sürecinde verilen eğitimin uygulamadan kopuk 
olduğu (Arkün, 2011; Atik Kara, 2012; Oskay, Erdem, Akkoyunlu, Soran & Yılmaz, 2010), özel öğretim 
yöntemlerine yeterince yer verilmediği (Aksoy, 2013), ve öğretmenlik uygulamasının verimli olmadığı 
(Eret, 2013; Gülmez-Dağ, 2012; Kozikoğlu, 2016) gibi bulgular ön plana çıkmaktadır.  

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yaşanan bu sorunlara ek olarak, alternatif modellerle kısa 
sürede öğretmen yetiştirme pratiklerinin işe koşulması söz konusu sorunları daha da 
derinleştirmektedir. Türkiye’de eğitim fakültelerinde uygulanan kaynaşık öğretmen yetiştirme 
modelinin yanı sıra, eğitim fakültesi dışındaki öğrencilerin lisans öğrenimlerinin son sınıfında ya da lisans 
öğrenimlerini tamamladıktan sonra aldıkları pedagojik formasyon eğitimi yoluyla paralel ve ardışık 
modeller de işe koşulmaktadır. Pedagojik formasyon programları aracılığı ile son yıllarda önemli sayıda 
öğretmen adayı, eğitim fakültesinde verilen eğitime göre çok daha kısıtlı bir sürede yetiştirilmiştir. Ancak 
bu programların niteliği konusunda eleştiriler de mevcuttur (Akbaşlı & Mardin, 2018; Erdem, 2018; 
Şendağ & Gedik, 2015).  

Bilindiği gibi 1980'li yıllardan beri, Türkiye’de öğretmen eğitimi programları “genel kültür dersleri”, 
“meslek bilgisi dersleri”, “alan dersleri” ve “okul deneyimi” uygulamalarından oluşmaktadır. Özellikle 
son yıllarda MEB ve YÖK, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin, verimli bir şekilde 
işlenmesine dönük önlemler almaktadır. Bir öğretim üyesi başına düşen uygulama öğrencisi sayısının 
azaltılması, MEBSİS üzerinden öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sürece dair görüşlerini aktardığı 
bir modülün oluşturulması ve “Klinik Danışmanlık Modeli” gibi modellerin hazırlanmasıyla yansıtmayı 
uygulamaların merkezine koyma çabaları, bu önlemlerden birkaçıdır. Açıklanan 2023 eğitim vizyonu 
belgesinde de öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminin niteliği de konu edilmiş ve bu sürecin kalitesinin 
lisansüstü eğitim süreçleriyle yukarıya çekilmesi ve uygulama ağırlıklı bir yapıya dönüştürülmesinin 
amaçlandığı belirtilmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersleri de bu bağlamda önemli görülmektedir. 

Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adayları rehber öğretmenlerini gözlemenin yanı sıra belirli 
sayılarda ders planı hazırlayarak ders anlatmakta ve bu süreçte aynı zamanda sınıfın sorumluluğunu 
üstlenmektedirler. Kısıtlı sürede edinilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasının yanı sıra sınıf 
yönetimi, öğrenci ilişkileri gibi öğretmenlik mesleğinin niteliklerinin kazanılması için önemli bir fırsat 



 

1265 
 

sunan öğretmenlik uygulamasının, öğretmen adaylarına ne düzeyde katkı sunduğu noktası ise 
araştırılması ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilmesi gereken bir konudur. Çünkü, hizmet öncesi 
öğretmen eğitimi programlarında kuram uygulama dengesinin kurulması, kuram-uygulama bağlantısı 
için yeterli görülmemektedir. Burada kritik nokta, öğretmen adaylarının uygulamalarda neler 
öğrendiklerinin özellikle de kendi yansıtmaları sonucu belirlenmesidir. Bu ihtiyaçtan hareketle, bu 
çalışmada, öğretmenlik uygulamasının pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının 
gelişimlerine öğretim süreçleri ve sınıf yönetimi stratejileri bağlamında sunduğu katkının öğretmen 
adaylarının öz değerlendirmelerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma soruları 

Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve ders planını uygulama becerileri öğretmenlik uygulaması 
sürecinde farklılık göstermekte midir?  

Öğretmen adaylarının öğrencilerle etkili iletişim kurma becerileri öğretmenlik uygulaması sürecinde 
farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının öğrenci davranışlarını yönetme becerileri öğretmenlik uygulaması sürecinde 
farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının öğrencileri kazanımlara ulaştırma düzeyi öğretmenlik uygulaması sürecinde 
farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının sınıfın fiziksel düzenine yaptıkları müdahaleler öğretmenlik uygulaması 
sürecinde farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının kendilerini güçlü ve gelişmeye açık olarak değerlendirmeleri öğretmenlik 
uygulaması sürecinde farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adayları yaptıkları ders uygulamalarına ilişkin ne tür değişikliklerin uygun olacağını 
düşünmektedirler? 

Yöntem 

Bu araştırma nitel, betimsel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmalarında bir olgu ya da durum 
gerçek yaşamdaki bağlamında ele alınır ve bu durumun betimlenmesi ve incelenmesi amaçlanır 
(Merriam, 2013; Yin, 2008). Bu çalışmada da pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen 
adaylarının öğretmenlik uygulamaları incelenmiştir. 

Katılımcılar  

Araştırmada katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve araştırmaya katılmaya 

gönüllük gösteren altı öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılar 2018-2019 akademik yılı ilk 

döneminde bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarından 

oluşmaktadır. Katılımcıların dördü kadın ikisi de erkektir. Katılımcılar il merkezinde bulunan devlet 

okullarında lise düzeyinde öğretmenlik uygulamaları yürütmüşlerdir. 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlik uygulaması dersini yürüten bir öğretim elemanı 
ile diğer araştırmacı tarafından oluşturulan ve uzman görüşüne göre revize edilmiş bir öz değerlendirme 
formu kullanılmıştır. Bu veri toplama aracı, dersi planlama, öğrencilerle iletişim, öğrenci davranışlarının 
yönetimi, kazanımlara ulaşma düzeyi, sınıfın fiziksel düzenlenmesi ve eksik ve güçlü yönler 
bağlamlarında sorular içermektedir. Veri toplama süreci 2018-2019 akademik yılının güz dönemini 
kapsamaktadır. 
  
Verilerin Analizi 
 

Veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır ve araştırma soruları ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. 
Araştırmacılar tarafından okunan veriler, betimsel analiz yoluyla araştırma soruları ile uyumlu temalar 
altında incelenmiş ve düzenlenmiştir. Veriler doğrudan aktarmalarla desteklenerek sunulmuştur. Ayrıca 
öğretmen adaylarına bulgular okutularak katılımcı teyidi alınmıştır. 
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Bulgular 

Dersin Planlaması ve Planların Uygulanmasına İlişkin Bulgular  

Pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecindeki 
gelişimlerini dersin planlanması ve planların uygulanması bağlamında değerlendirmek için adaylara ders 
planlarının ne kadarını hayata geçirebildikleri, bu anlamda güçlü ve zayıf oldukları yönler ve eksikliklerin 
nereden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin sorular yönetilmiştir. Öğretmen adaylarının ilk ve son 
uygulamaları hakkında sağladıkları veriler incelendiğinde, altı öğretmen adayından üçünün öğretmenlik 
uygulaması sürecinde dersin planlanması ve planların uygulanması bağlamında önemli düzeyde gelişme 
kat ettiği görülmüştür.  

Tuba ilk uygulamasında günlük plan yapmadığını ve bu nedenle konuya hâkim olmadığını, zamanı 
yönetemediğini ve ne yapacağını bilemediği için çok heyecanlandığını ifade etmiştir. Diğer yandan son 
uygulaması hakkında ise şunu ifade etmiştir: “Günlük plan yaptığım için ders anlatımı, giriş, geçişler ve 
zamanlamada kolaylık oldu. Plana göre ilerleyerek konunun ilerleyişi ve zaman konusunda sıkıntı 
yaşamadım”. Benzer şekilde Ali de ilk uygulamasında günlük ders planına hiç uyamadığını ancak son 
uygulamada günlük planı ana hatlarıyla yerine getirdiğini ifade etmiştir.  

2 öğretmen adayı ilk ve son uygulamasında bu anlamda benzer düzeyde başarılı olduğunu ifade 
etmiştir. Selin ve Hilal iki uygulamada da günlük plan hazırladıklarını ve bu planlara uyduklarını, önemli 
bir sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Buket ise iki uygulamada da sorunlar yaşamıştır. Buket ilk 
uygulamasını, “ders planını hayata geçirirken biraz eksiklerim olmuş olabilir. Ders girişini çok hızlı bir 
biçimde yaptım, konuyu anlatırken çok fazla detay noktalara girdim ve heyecanlanmama sebep oldu” 
şeklinde anlatırken ikinci uygulaması hakkında şu şekilde açıklama yapmıştır: “yaptığım günlük planın 
tamamını uygulayamadım. Konuyu anlatırken zaman sıkıntısı yaşadım. Bazen heyecana kapıldım, ne 
yapacağımı bilemedim”.  

Öğretmen adayları diğer yandan sorunların kaynağı olarak ders planlamasını etkili yapamama, 
heyecanlanma ve zaman yönetimi hususlarına dikkat çekmişlerdir. Örneğin Ali ikinci uygulaması 
hakkında şöyle demiştir: “… Derse giriş bölümüm ve güdüleme bölümüm zayıftı, bu durum büyük bir 
ihtimalle yetersiz bir plan hazırlanmasından kaynaklanıyor”. Ahmet de benzer şekilde heyecana 
kapılmasından dolayı planı uygulayamadığını ifade etmiştir.  

Öğrencilerle İletişime İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının öğrencilerle iletişim sürecine dönük olarak verdikleri cevaplar 
incelendiğinde, bütün öğretmen adayları öğrencilerle iyi düzeyde bir iletişim içinde olduklarını ifade 
etmişlerdir. Öğretmen adayları, öğrencilerle olan iletişimlerini daha çok öğrencilerle ders hakkında 
yapılan soru cevap, onlara söz hakkı tanıma ya da geri bildirim verme üzerinden değerlendirmişlerdir. 
Örneğin Ayşe ilk uygulamasında öğrencilere sorular sorduğunu ve onların sorularına cevap verdiğini 
ifade etmiş ve son uygulaması hakkında şunları söylemiştir: “Öğrencilerle iletişim sürecinde onlara söz 
hakkı vermeye çalıştım ve derse katılmalarını sağladım. Dersle ilgilenmeyen öğrencileri fark ettim ve 
onların da derse katılmaları için sorular yönelttim.”.  

Sadece bir öğretmen adayı öğrencilerle iletişim konusunda ilk uygulamaya göre daha başarılı 
olduğunu ifade etmiştir. Tuba ilk uygulamasında öğrencilerle iletişim sorunu yaşamadığını ifade etmiş 
olmasına rağmen son uygulama hakkında şöyle bir açıklama yapmıştır: “İlk anlatımıma göre bu son 
anlatımımda öğrencilerle etkileşimim ve iletişimim daha iyiydi. Derse katılmalarını sağladım. Soru cevap 
yaparak söz hakkı isteyen öğrencilerin hepsine söz hakkı vermeye çalıştım. Cevapları doğru veya yanlış 
olsa bile geri dönütte bulundum.”. 

Öğrenci Davranışlarının Yönetimine İlişkin Bulgular 

Öğrenci davranışlarının yönetimi boyutunda öğretmen adaylarına özellikle istenmeyen öğrenci 
davranışları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu davranışların neler olduğu, neden kaynaklandığı, öğretmen 
adayının bu davranışlara nasıl müdahale ettiği ve sorunun çözülüp çözülmediğine ilişkin sorulara dört 
öğretmen adayı hiçbir istenmeyen davranış ile karşılaşmadıkları şeklinde cevap vermişlerdir. Ali 
istenmeyen öğrenci davranışı olarak nitelemediği halde, son uygulamasında bu tür bir davranışa atıfta 
bulunmuş ve sorunu çözemediğini ifade etmiştir: “Sınıfta hiçbir istenmeyen öğrenci davranışı ile 
karşılamadım ama bir öğrenciyi ısrarla sorumu cevaplamaya davet etsem de istemedi, bunun nedeni de 
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belki benim konuyu yeterli bir şekilde anlatamamam veya öğrenciye yeterli güveni veremememden 
kaynaklanabilir”. 

Ayşe ise yine son uygulamasında şu tür bir durumla karşılaşmıştır: “Sınıfta istenmeyen öğrenci 
davranışı olarak ders esnasında uyumaları ve kendi aralarında konuşmalarını söyleyebilirim. Bu 
davranışlara da yanlarına giderek uyarı yaparak müdahale ettim. Tekrarladıklarında isimlerini alarak eksi 
vereceğimi söyledim ve bu sayede beni dinlediler, sorun çözüldü.” 

Söz konusu iki durumda öğretmen adaylarının birisinin sorunu çözdüğü diğerinin ise çözemediği 
görülmektedir. Sorunu çözen öğretmen adayı ilk önce sözlü uyarıda bulunmuş daha sonra da notla tehdit 
ederek çözüm üretmiştir.  

Kazanımlara Ulaşma Düzeyine İlişkin Bulgular 

Bu boyutta öğretmen adaylarına öğrencilerin kazanımları ne düzeyde edindiklerine dair görüşleri 
sorulmuştur. Üç öğretmen adayı her iki uygulamada da öğrencilerin amaçlanan kazanımlara ulaştıklarını 
ve bu konuda bir eksiklik yaşamadıklarını düşünmektedirler. Üç öğretmen adayı da bu konuda hem ilk 
hem de son uygulamada sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Buket örneğin ders süresi yetmediği 
için konunun tamamını anlatamadığını ve bu nedenle istediği kazanımları öğrencilere kazandıramadığını 
ifade etmiştir. Ahmet ilk uygulamasında öğrencilerin kazanımlara yeterli düzeyde ulaştığını düşünürken 
son uygulaması hakkında şunları söylemiştir: “Tam anlamıyla bütün sınıfa kazanımı aktaramadım; bunun 
nedeni ise benim bütün ders boyunca konuyu anlayan ve idrak eden öğrenciler üzerinden gitmemden 
kaynaklanıyor, dersin kazanımını kavrayamayan çok fazla öğrencim oldu, daha fazla üzerinde 
durmalıydım.” Selin ise öğrencilerin kazanımları yeterli düzeyde edinmediğini bunun nedeni olarak da 
anlattığı konuya çok hâkim olmadığını ifade etmiştir.  

Sınıfın Fiziksel Düzenlenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarına sınıfın fiziksel düzenlenmesinin öğretim için uygunluğu, düzene ilişkin 
herhangi bir değişiklik yapıp yapmadıkları ve kullanılan araç gereçlerin öğrencilere uygunluğuna ilişkin 
sorular sorulmuştur; ancak öğretmen adaylarının tamamı bu konuda bir sorun görmediklerini ve 
herhangi bir düzenleme yapmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Eksik ve Güçlü Yönlerine Yönelik Algılar ve Değiştirmek İstenenlere İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarına yaptıkları ders uygulamalarında hangi yönlerini güçlü, hangi yönlerini 
gelişmeye açık olarak değerlendirdikleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Tablo 1.  
Öğretmen Adaylarının Güçlü ve Gelişmeye Açık Yönleri.  

Öğretmen 
Adayı 

İlk Uygulama Son Uygulama 
Güçlü Gelişmeye Açık Güçlü Gelişmeye Açık 

Ali 
Heyecanını 
bastırma ve sınıfı 
kontrol edebilme 

Bütün yönler 
Öğrencilerle iyi 
iletişim 

Etkili öğretim 
yapamama ve 
bütün yönler 

Tuba 
Sınıfa hâkim olma, 
ses tonunu iyi 
kullanma 

Alan bilgisi, 
heyecanı kontrol 
etme, tahta 
kullanma becerisi 

Sınıfa hâkim 
olma, ses tonunu 
iyi kullanma 

Alan bilgisi 

Selin Sınıfa hâkim olma Derse ilgi çekme 
Sorulara yeterli 
cevaplar verme 

Dersi eğlenceli hale 
getirme 

Buket - 
Heyecanı yenme, 
öğrencilerle 
iletişim 

Konuya hâkim 
olma 

Heyecanı yenme, 
ses tonunu daha 
etkin kullanma 
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Ayşe Sınıfa hâkim olma Heyecanı yenme 

Konuya hâkim 
olma, sorulara 
yeterli cevaplar 
verme 

İstenmeyen öğrenci 
davranışlarına etkili 
müdahale 

Ahmet - Öğretim teknikleri 
Anlatım 
bütünlüğünü 
sağlama 

Öğretim teknikleri 

 

Tablo 1’de görüleceği üzere öğretmenlik uygulaması gelişmeye açık yönlerde bazı öğretmen 
adayları için katkı sağlarken bazıları için yeterli katkıyı sağlayamamıştır. Tuba ilk uygulamada alan bilgisi, 
heyecanını kontrol etme ve tahta kullanma becerisinin gelişime açık olduğunu ifade etmişken son 
uygulamasında sadece alan bilgisinden bahsetmiştir. Bu süreçte, heyecanını yendiği ve tahtayı daha etkili 
kullanmaya başladığı düşünülebilir. Ayşe ilk uygulamada heyecanını yenemediğinden bahsetmiştir ancak 
son uygulamada bunu yendiği görülmektedir ancak öğrenci davranışlarının yönetiminde sorun 
yaşamıştır. Buket ise iki uygulamada da heyecanını yenme konusunda sorun yaşamıştır. Geçen süreçte 
Buket bu konuda yeterli gelişimi sağlayamamıştır. Selin ilk uygulamada dersi ilgi çekici hale 
getiremediğini ifade etmiş; son uygulamada da benzer bir sorun yaşamaya devam ettiğini belirtmiştir. 
Ahmet iki uygulamada da öğretim teknikleri konusunda eksiklikleri olduğunu ifade etmiştir.  

Öğretmen adaylarına ek olarak o günkü dersi tekrar işleyecek olsalardı neleri değiştirmek 
isteyecekleri de sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar ders özelinde değişmekle birlikte süreçte 
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde bazı öğretmen adaylarının her iki uygulamada benzer değişiklikleri 
yapmak istediği görülmüştür. Örneğin Ali ilk uygulamasına ilişkin hazırlamış olduğu ders planının yetersiz 
olduğunu, daha başarılı bir plan yapmak isteyeceğini ifade etmiştir. Ali son uygulamasına ilişkin olarak 
ise şunları ifade etmiştir: “Özellikle ders planını daha çok detaylandırmak isterdim, sınıfı daha aktif 
kullanmak isterdim. Konuyu daha anlaşılır örnekler ile anlatmayı isterdim çünkü birçok öğrenci konuyu 
anlayamadı, soruların çoğunu birkaç öğrenci ile değil tüm sınıfla çözmek isterdim”. Benzer şekilde Buket 
de iki uygulamada da konunun tamamını bitirmek yerine öğrencilerin anlayacağı şekilde dersi tekrar 
etmek isteyeceğini ifade etmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenlik uygulamasının pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının 
gelişimlerine, öğretim süreçleri ve sınıf yönetimi stratejileri bağlamında sunduğu katkının öğretmen 
adaylarının öz değerlendirmelerine göre belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada dersin planlanması 
ve ders planını uygulama becerileri, öğrencilerle iletişim kurma, öğrenci davranışlarının yönetimi, 
öğrencileri kazanımlara ulaştırma, sınıfın fiziksel düzenlenmesi, öğretmen adaylarının güçlü ve gelişmeye 
açık yönleri boyutlarında önemli bulgulara ulaşılmıştır.  

Dersin planlanması ve planların uygulanması boyutunda öğretmen adaylarının ikisinin kendisini iki 
uygulamada da iyi düzeyde olarak değerlendirdiği, bir öğretmen adayının yeterli düzeyde gelişim 
göstermediği ve üç öğretmen adayının önemli düzeyde gelişim gösterdikleri saptanmıştır. Bu bulgu 
öğretmenlik uygulamasının dersin planlanması ve planların uygulanması boyutunda öğretmen 
adaylarına katkı sağladığını ancak bu katkının her öğretmen adayı için aynı düzeyde olmadığını, özellikle 
bir öğretmen adayı için yetersiz düzeyde kaldığını ortaya koymuştur. Bu bulgu alanyazındaki çalışmalar 
ile örtüşmektedir (Altıntaş & Görgen, 2014; Eret, 2013; Kozikoğlu, 2016). Öğretmen adayları ders planı 
boyutunda yaşadıkları güçlükleri yetersiz planlama yapma, ders sürecinde heyecanlanma ve zamanı iyi 
yönetememeye atfetmişlerdir. Öğretmen adaylarının bu nedenleri ortadan kaldırabilmeleri için rehber 
öğretmenlerini daha çok gözlemeleri, uygulama yapmaları ve ders planlanması konusunda etkili geri 
bildirim almaları gerekmektedir.  

Öğretmen adaylarının ders planlaması boyutuna ilişkin eksiklikleri özellikle hemen hemen tümünde 
dersin giriş bölümünü uygulamama durumunu oluşturmuştur. Adaylar derse bir an önce o günkü konuyu 
aktarmak isteğiyle başlamışlar ve motive etme, dikkat çekme veya ön bilgileri hatırlatma aşamalarını 
atlamışlardır. Bununla birlikte adaylar dönem ilerledikçe bile halen giriş aşamasına gerekli zamanı 
ayırmamışlar ve buna o aşamaya dönük bir planlama yapmamalarını sebep olarak göstermişlerdir. Giriş 
aşamasının etkili biçimde uygulanmaması da öğretmen adaylarının diğer boyutlarda da birtakım 
problemler yaşamalarına neden olmuştur.  
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Öğretmen adaylarının planlama yetilerindeki eksiklik dersle alakalı sürenin ayarlanmasında da 
birtakım olumsuzluklar meydana getirmiştir. Bazı adaylar uygulama yaptıkları derslerde süre bitmeden 
dersi bitirmişler ve ilgili konuyu, etkileşimi en aza indirgeyerek bir an önce aktarma çabasına 
girişmişlerdir. Bazı adaylar aslında bir ders saatinde anlatılamayacak konuyu bir saatte vermeye de 
çalışmışlardır ve bu da yoğun bir konu anlatımı süreci oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bu bulgular 
alanyazındaki bulgular ile de örtüşmektedir. Eret’in (2013) çalışmasında öğretmen adayları kendilerini 
öğretimi bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak planlama konusunda yeteri kadar 
geliştiremediklerini ifade etmişlerdir. Kozikoğlu (2016) da aday öğretmenlerin hangi konuyu ne kadar 
sürede işleyeceklerine karar vermede, öğretimi öğrencilerin düzeyine uygun olarak planlama ve 
uygulamada daha çok güçlük yaşadıklarını belirlemiştir.  

Öğrencilerle iletişim boyutunda, öğretmen adayları kendilerini her iki uygulamada da iyi düzeyde 
olarak değerlendirmişlerdir. Bu nedenle öğretmenlik uygulamasının bu boyutta öğretmen adaylarına 
belirgin bir katkı sağlamadığı görülmektedir. Diğer yandan, öğretmen adayları öğrencilerle etkileşim ve 
iletişim sürecini sadece öğrencileri derse katma amaçlı onlara söz verme, soru sorma ya da sorularına 
cevap verme bağlamında değerlendirmişlerdir. Bu durum öğretmen merkezli bir öğretim yürüttüklerini 
ortaya koymanın yanı sıra beden dilini kullanma, Türkçeyi doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanma, empati 
yapma, öğrencileri cesaretlendirici ve güdüleyici olma gibi boyutlar konusunda öğretmen adaylarının 
farkındalık eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında 
öğretmen merkezli ders işledikleri ve öğrencilerin pasif düzeyde katılım gösterdiği çeşitli araştırmalarda 
da ortaya koyulmuştur (Taşdere, 2014).  

Öğrenci davranışlarının yönetimi konusunda sadece iki öğretmen adayı istenmeyen öğrenci 
davranışı ile karşılaştığını ifade etmiştir. Bunlardan birisi de aslında bu davranışı istenmeyen bir davranış 
olarak tanımlamamıştır. Gerek bu durum gerekse de istenmeyen davranışlar ile karşılaşmadığını ifade 
eden dört öğretmen adayı göz önüne alındığında en deneyimli öğretmenlerin bile her sınıfta 
karşılaşabileceği istenmeyen öğrenci davranışları konusunda öğretmen adaylarının yeterli farkındalığa 
sahip olmadıklarını göstermektedir. Örneğin derse ilgi göstermeyen ve hatta uyuyan öğrenciler bile 
dersin işlenişini bozmadığı için görmezden gelinmiş olabilir. Bir öğretmen adayının başka bir soruyu 
cevaplarken daha çok dersi anlayan öğrenciler ile dersi işlediğini ve dersi anlamayan ve geri bildirim 
alamadığı öğrencilerin olduğunu ifade etmiş olması bu olasılığı güçlendirmektedir. Diğer yandan 
istenmeyen davranışla karşılaşan öğretmen adaylarından ilkinin sorunu çözemeyerek görmezden 
gelmesi ve ikincisinin öğrencileri notla tehdit etmesi öğrenci davranışlarının yönetimi bağlamında 
olumsuz bulgulardır. Kozikoğlu (2016) da benzer şekilde aday öğretmenlerin sınıf yönetiminde; kalabalık 
sınıflarda etkili öğrenme ortamları düzenlemede ve sınıf disiplinini sağlamada ve sınıfta istenmeyen 
öğrenci davranışlarını önlemede de güçlük yaşadıklarını belirlemiştir. Çeşitli çalışmalarda da öğrenci 
davranışlarının yönetimi en önemli sorun alanlarından biri olarak belirlenmiştir (Ekiz, 2006; Koç & Yıldız, 
2012; Şahin, Şenel & İpek, 2007). Altıntaş & Görgen (2014) de öğretmen adaylarının öğretmenlik 
uygulamasında yaşadıkları en büyük sorunlardan birisinin sınıf yönetimi olduğunu belirlemiştir ve bunun 
sebebinin son sınıfa gelene kadar öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması fırsatı bulamaması 
olduğunu ifade etmiştir. Bu durum pedagojik formasyon programı bağlamında daha geçerli hale 
gelmektedir.   

Öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyine ilişkin olarak üç öğretmen adayı herhangi bir eksiklik 
olmadığını düşünmekte iken üç öğretmen adayı bu konuda sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bir 
öğretmen adayı ilk uygulamada sorun yaşamayıp ikincisinde yaşarken iki öğretmen adayı her iki 
uygulamada da sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu noktada öğretmenlik uygulamasının bu üç 
öğretmen adayına yeterli düzeyde katkı sağlamadığı düşünülebilir. Öğretmen adayları bu durumun 
sebeplerini zamanı etkili kullanamama, anlatılan konuya hâkim olmama ve bütün öğrencilere 
ulaşamama şeklinde sıralamıştır.  

Öğretmen adaylarının süreçte gözlemlenen ve kendilerinin de ifade ettiği en büyük eksiklikleri 
öğrencinin anlayıp anlamadığını kontrol etme olarak ifade edilebilir. Bu durumun da öğrenciyi tanımama 
ve buna vakit ayıramama nedeniyle gerçekleştiği ifade edilebilir. Adaylar tarafından uygulamadaki temel 
amaç konuyu bitirmek olarak görülmekte ve bu nedenle konunun anlaşılıp anlaşılmadığına çok önem 
verilmemektedir. Örneğin öğrenciye yöneltilen bir soruyu çocuklar çözerken cevabı bir an önce bulmaya 
yöneltme veya yalnızca bir öğrenciye sorup doğru cevap alınca anlaşıldığını düşünüp hemen konuyu 
geçme davranışları ile uygulamalarda karşılaşılmıştır. Erarslan (2009) da öğretmenlik uygulamalarında 
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öğretmen adaylarının öğrencilerden dönüt alma ve buna dayalı olarak anlaşılmayan hususları tespit 
etme konusunda sorun yaşadıklarını belirlemiştir.  

Öğretmen adayları sınıfın fiziksel düzenlenmesi ve sınıfta bulunan araç ve gereçlerin öğretime ve 
öğrencilere uygunluğu konusunda bir sorun görmediklerini ve herhangi bir düzenleme yapmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin farkındalık eksiklikleri ile ilişkili olabileceği gibi kendilerini stajyer 
öğretmen olarak algıladıklarından bu tür bir müdahalenin uygun olmayacağını düşünmelerinden de 
kaynaklanabilir.  

Öğretmen adaylarının ders anlatım uygulamalarındaki kendilerine ilişkin güçlü ve gelişmeye açık 
yönleri ilk ve son uygulama olarak karşılaştırıldığında öğretmenlik uygulamasının yeterli düzeyde katkı 
sağlamadığı görülmektedir. Üç öğretmen adayı ilk uygulamada ifade ettikleri gelişmeye açık yönleri son 
uygulamada da tekrar etmişlerdir. Bu hiçbir gelişme olmadığı anlamına gelmese de beklenen gelişimin 
olmadığına işaret etmektedir. İki öğretmen adayı ise bazı hususlarda gelişme göstermişken bazı 
hususlarda hissettikleri eksikliklerin devam ettiğini ifade etmişlerdir. Bir öğretmen adayı öğrencilerle 
iletişim konusunu son uygulamada artık problem olarak ifade etmediği halde heyecanını yenme 
sorununu iki uygulamada da problem olarak ifade etmiştir. Öğretmen adayının bu süreçte heyecanını 
yenme sorunu ile yeterli düzeyde başa çıkamadığı görülmektedir. Bir diğer öğretmen adayı ise ilk 
uygulamada bahsettiği heyecanını yenme sorununu son uygulamada tekrar problem olarak belirtmemiş 
ancak son uygulamada farklı bir sorundan bahsetmiştir. Diğer yandan, öğretmen adaylarının 
uygulamalarında tekrarlayacak olsalar neleri değiştirecekleri hususundaki bulgular bazı öğretmen 
adaylarında her iki uygulamada da benzerlik taşıdığı için öğretmenlik uygulamasından yeterli düzeyde 
faydalanamadıkları fikrine işaret etmektedir. 

Bu araştırma kapsamında pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının dersi 
planlama ve planları işe koşabilme boyutunda önemli sorunlar yaşadıkları ve bu bağlamda özellikle ders 
başında derse dikkat çekme ve güdülüme hususunu es geçtikleri ve konu anlatımına odaklandıkları için 
zaman yönetimi konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerle iletişim boyutunda farkındalık 
eksiklikleri olduğu ve bütün öğrencileri ders sürecine katmadıkları saptanmıştır. Öğrenci davranışlarının 
yönetiminde ise hiç sorun yaşamadıklarını ifade etmiş olmaları ancak diğer ifadelerde sorun 
yaşadıklarının anlaşılması bu boyutta önemli farkındalık eksiklikleri olduğunu göstermektedir. 
Öğrencileri kazanımlara ulaştırmada öğretmen adaylarının dönem başında ve sonunda başarısız 
olduklarını ifade etmiş olmaları önemli bir bulgudur. Sınıfın fiziksel düzenlenmesi boyutunda her 
herhangi bir girişimde bulunmamışlardır. Son olarak, öğretmen adaylarının dönem başında ve sonunda 
ifade etmiş oldukları gelişmeye açık yönlerin çoğunda aynı olması yeterli gelişimin kaydedilemediğini 
göstermektedir.  

Yukarıda tartışılan bulgular ışığında, öğretmenlik uygulamasının pedagojik formasyon programına 
kayıtlı öğretmen adaylarının gelişimlerine, öğretim süreçleri ve sınıf yönetimi stratejileri bağlamında 
beklenen katkıyı sunamadığı ifade edilebilir. Bu dersin öğretmen adaylarına yeterli katkıyı sunamadığı 
eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarda da saptanmıştır (Aslan & 
Sağlam, 2018; Erarslan, 2009). Bu durum aynı zamanda pedagojik formasyon sürecindeki öğretmenlik 
uygulamasının da süre olarak yetersiz olduğunu göstermektedir (Baştürk, 2007; Eraslan, 2009). 
Halihazırda alanyazında öğretmenlik uygulamasının hizmet öncesi öğretmen eğitiminin son yılı yerine 
daha uzun zaman dilimlerine yayılması gerektiği tartışılmakta iken (Aslan & Sağlam, 2018; Görgen, 
Çalışkan & Korkut, 2012; Güzel, Cerit-Berber & Oral, 2010; Şimşek, Alkan & Erdem, 2013), pedagojik 
formasyon programında bu durumun nasıl gerçekleştirileceği önemli bir soru işaretidir. Öğretmen 
adaylarının bir yandan teorik dersleri almaları bir yandan da KPSS’ye hazırlandıkları gerçeği 
düşünüldüğünde öğretmenlik uygulamasına yeterli zamanı ve ilgiyi veremedikleri de düşünülebilir. 
Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının da benzer sorunlar yaşadığı (Aslan & Sağlam, 
2018; Erarslan, 2009) göz önüne alındığında bu durumun pedagojik formasyon programındaki öğretmen 
adayları için daha ciddi olduğu ifade edilebilir.  

Öğretmenlik uygulamasında ortaya çıkan sorun alanları aslında diğer teorik derslerdeki eksikliklere 
de işaret etmekte ve teori ve uygulama arasındaki uyumsuzluğu ortaya koymaktadır. Örneğin bu çalışma 
kapsamında öğretmen adaylarının özellikle öğrencilerle iletişim ve öğrenci davranışlarının yönetimi 
konularında farkındalık eksiklikleri olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya dayalı olarak diğer derslerde bu 
hususların üzerinde durulması gerektiği açıktır. Öğretmen adaylarının aldıkları teorik derslerin 
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öğretmenlik uygulaması ve gelecekteki öğretmenlik mesleği için yetersiz kaldığını çeşitli araştırmalarda 
da ortaya koyulmuştur (Taşdere, 2014). 

Farklı bağlamlarda yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının görüşlerine ek olarak, öğretmenlik 
uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarının ve okullarda öğretmen adaylarına rehberlik yapan 
öğretmenlerin görüşlerine başvurarak öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında güncellemeler 
yapılabilir. Bu çalışmanın yalnızca öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı bir değerlendirme içermesi 
çalışmanın sınırlıkları arasındadır. Diğer paydaşların görüşlerinin yanı sıra öğretmenlik uygulamasına 
ilişkin gözlem verilerinin de yer aldığı çalışmalar daha geçerli sonuçlara ulaşmakta katkı sağlayacaktır.   
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu 

Çocukların Resimlerinde Aile Teması 

Nagihan Uysal239 

 

                                                                      ÖZET 

 

Hızla gelişen dünyada ve ülkemizde sanat eğitiminin önemi her geçen gün biraz 

daha artmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi; bireyi tüm yönleri ile ele alan, yaratıcılığı 

arttıran, estetik duyarlılığı geliştiren,  eleştirel düşünmeyi destekleyen gelişimsel bir 

yaklaşımı benimser. Bireyin doğumuyla başlayan sanatsal gelişim; sanat eğitimi 

yoluyla, çocuğun aşamalı olarak gelişimini sağlamaktadır. Çocuğun fiziksel, duygusal, 

bilişsel gelişim sürecini, çizdiği resimlerle gözlemlemek, ebeveynlerin ve eğitimcilerin 

en kolay ulaşabileceği haber kaynağıdır.  Çocuklar özellikle; okul öncesi dönemde, 

gerçekle bağlantısız, yalnızca, coşkuya dayalı çizimler yaptığı şema öncesi dönemdedir. 

“Ben” ve “benim”  kavramı ile çocuk; heyecan duyarak; ailesi,  yakın çevresi ve 

bedenine ilişkin konularla coşkulu resimler yapmaktadır. Bu dönemdeki çocuklar, 

genellikle yaptıkları resimleri gösterme ve açıklama eğilimindedirler.  

Bu araştırmanın amacı; Amerika’da yaşayan 5-6 yaş grubu çocukların aile 

kavramını resimlerine nasıl yansıttığını esas almaktadır. Bu çalışmada; farklı 

kültürlerden oluşan bir ülkenin çocuklarının, evrensel bir kavram olan aile konusunu 

plastik açıdan resimlerine nasıl yansıttığı araştırılmıştır. Aile,  ülkemizde olduğu gibi,  

tüm dünyada toplumun temel yapı taşıdır. Çocuğun içinde kendini güvende hissettiği en 

özel kurumdur. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların çizmekten en çok hoşlandığı 

temalardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri farklı kültürleri barındıran ve 

bireyselliği ön planda tutan bir toplumdur. Amerika’da çocukların bu konu üzerine neler 

yapabilecekleri ilgi uyandırmış ve bu farklılıklar çocuk resimlerinde incelenmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sisteminin tabanını, okul öncesi eğitim 

oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocuklara güven duygusu 

kazandırmak ve onları formal eğitime hazırlamaktır. Bu süreçte, çocuğun gelişimine en 

çok fayda sağlayan alan sanat eğitimi olmaktadır. Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin 

duygu ve düşüncelerini renk, biçim ve çizgilerle ifade ettikleri bir anlatım dersidir ve 

çocuğun duygusal,  fiziksel,  zihinsel ve estetik gelişimine katkıda bulunmaktadır. ABD 

gibi gelişmiş ülkelerde sanat eğitimi temel derstir ve dünyadaki pek çok ülkeye göre 

daha yoğun verilmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde, öğrenciler görsel sanatlar 

derslerini sanat atölyesinde ve sanat eğitimi öğretmeni ile belli bir program kapsamında 

işlemektedir. Okullardaki fiziki koşulların yeterliliği, malzeme zenginliği, dersi 

kolaylaştıran atölye araçları, çevresel faktörler ve kültürel faktörler dersin akışını ve 

verimliliğini arttırmaktadır. Günümüzde eğitim programlarında oluşturulmaya çalışılan, 

yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu ABD okullarında aktif olarak uygulanmaktadır 

ve bunu kolaylaştıran etmenler elbette ki çevresel koşulların iyi olması ve maddi 

imkanlar ile ilişkilendirilebilir. Farklı milletlerin bir araya gelerek oluşturduğu 
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Amerikan toplumu, bu farklılığı; zenginlik olarak sanatına ve eğitim programlarına 

katmaktadır. 

 

Bu çalışmada, betimsel araştırma yöntem olarak seçilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nin New Jersey Eyaleti Teaneck Bölgesi’nde William Cullen Bryant 

Anaokulu’nda Sanat Öğretmeni Michael Lieber eşliğinde, araştırmacının kendi 

gözlemlerine dayanarak araştırma yapılmıştır. 5- 6 yaş grubu  34  Amerikalı çocuk 

üzerinde “Ailenizle Bir Gün”  konulu resim yapmaları istenmiştir. Sanat atölyesinde 3 

gruba ard arda 20 dakikalık sürelerde resim yaptırılmıştır.  Dersler ve çalışmalar fotoğraf 

ve videolarla görüntülenmiştir. Çalışma esnasında, öğrencilerin resimlerinin arkasına 

adı, cinsiyeti ve yaşı yazılmıştır. Resimler, araştırmacı tarafından geliştirilen dereceli 

puanlama anahtarı ile incelenerek renk,  hareket, oran, mekan açısından 

puanlandırılmıştır. 

Bu araştırma sonucunda, kültürünü göçmenlerin kültürü ile besleyen Amerika 

Birleşik Devletleri’nde evrensel bir kavram olan “ aile konusunun” her toplulukta farklı 

şekillendirildiği ve kültürel kimliğin yansıması olduğu görülmüştür. Resimler, plastik 

açıdan değerlendirilmiş ve çocukların  şema öncesi dönem özellikleri gösterdiği,  

araştırmanın verileriyle tespit edilmiştir.           

 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanatsal Gelişim,  ABD’de Sanat Eğitimi 

 

Giriş 

Problem Durumu: Bu çalışmada; farklı kültürlerin biraraya geldiği Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yaşayan 5-6 yaş grubu çocuklarının, evrensel bir kavram olan aile 

konusunu resimlerine nasıl yansıttığı, hangi sanatsal gelişim evresinde olduğunu 

araştırılmıştır. 

ABD’de yaşayan  çocukların aile gibi evrensel bir temayı plastik açıdan nasıl 

resmettikleri ve kültürel farklılıkların sanatsal gelişim ile ilişkili olduğu düşüncesi ile 

araştırma yürütülmüştür. 

 Sanat eğitimi; eğitim süreci içerisinde bireyi her yönü ile ele alan, bireyin 

yaratıcılığını ve düşünsel gelişimini doğrudan etkileyen, yaşam boyu süren bir kültür 

alanıdır. 

Günümüze kadar birçok alanda olduğu gibi sanat eğitiminde de gelişmeler 

olmuş ve değişimler yaşanmıştır. İnsanların mağarada yaşadığı dönem 

incelendiğinde, sanat’ın önceleri işlevsel bir kaygı ile uygulandığı görülür. 

Daha sonra ise sanatın uygulama teknikleri ve yüklendiği misyon işlevselliğin 

ötesine geçmiş, estetik ön plana çıkmıştır. Bu değişimler, zamanla bu sanatsal 

uygulamaların arka planının araştırılmasını zorunlu kılmıştır. 

(Ayaydın&Mercin, 2013, s.1) . 

Bu süreçte; sanat eğitiminde farklı yöntemler gelişmiştir.  Asıl amaç; insanın 

gelişimi ve estetik duyarlılık kazanması üzerine kurulu olmuştur.  Sanat eğitimi, 

yetenekleri geliştirirken, çocuğun yaratıcı kişilik özelliğini de geliştirir. Bu gelişim 

sürecinde sanat eğitimci, çocuğun sanatsal gelişim evreleri ile yakından ilgilenip, 

gelişim sürecini desteklemelidir. Yaratıcı kişilik özelliği gelişen çocuk; özgün 
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düşünebilen, hayal kuran, estetik beğenileri olan, özgüveni gelişen bir birey 

olabilmektedir.  

Yavuzer’e göre (1992); resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya 

yarayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını 

yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük bir önem taşır. Belirli bir kas 

olgunluğuna eriştikten sonra her çocuk kağıt üzerinde bir takım çizgi ve figür 

denemelerinde bulunur.  

Bu araştırma ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan ABD’nin okul 

öncesi dönemde çocuklara sanat eğitimi olanaklarını nasıl sağladığı, çocukların aile 

kavramını nasıl tanımladığı, plastik açıdan nasıl yansıttıkları gözlemlenerek,  problem;  

sanat eğitimi, çocuğun sanatsal gelişimi, aile, kültür ekseninde incelenmiştir.   Çocuk 

resmine yansıması açıları ile ele alınmıştır. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullara 

ne ölçüde bağlı olduğu da araştırılmıştır. 

Sanatsal gelişimi kesin tanımlar ile anlatabilmek çok kolay değildir. Bireysel 

faktörler, çocuğun zeka yapısı, gelişimi, yakın çevre, aile ve yaşam koşulları sanatsal 

gelişim evrelerinde farklılık yaratan faktörler olabilmektedir. 

Çocuk yaptığı resimlerde kendini tanıtan ipuçlarını verir, yaşama bakışını, 

ailesine, kendine bakışını sergiler. İçe dönük, dışa dönük, mutlu, mutsuz, dikkatli, 

dikkatsiz, düzenli, düzensiz, çoşkulu, çoşkusuz vb. oluşu resimlerinden anlaşılabilir. 

Çocuk diğer hiçbir sanat dalı ile bu denli dolaysız kendini anlatamaz, çocuk konuşurken 

bile gerçek duygularını dile getirmeyebilir ancak resim yaparken bilinçaltının doğrudan 

yansıması söz konusudur (Etike, 1995, s.35). Çocuk, içsel dünyasını en saf, katıksız 

haliyle çizimlerine yansıtır. Bu çizimler; çocuğun yaşamına ilişkin derinlemesine bilgi 

vermektedir. 

Arnheim (1960) ın görüşleri bugün de sanat eğitimcilere, sanat öğretmenlerine yol 

göstermeyi sürdürmektedirler. Çocukların okula gelmeden önceki birikimleri, kültürel 

çevrelerinin bu birikim üzerindeki etkisi ve bireysel farklılıkları gözardı edilmeden 

gelişim evreleri ile ilgili bilgileri öğrenciyi tanımada birer veri olarak almakta yarar 

vardır (Kırışoğlu, 2014, s.27). Çocukların içinde yetiştiği ortam, aile,  ebeveynlerin 

eğitim düzeyleri, gelir seviyeleri, sosyo-kültürel etmenler sanatsal gelişimlerini 

doğrudan şekillendiren etmenlerdir. 

Buyurgan’a göre (2012); küçük çocuğun resimlerinde görülen bir soyutlama 

değildir. Onların dünyayı algılayış biçimlerinin imgelerine bağlı, algısal 

genellemelerdir. Çocuk, bedensel, ruhsal, zihinsel toplumsal gelişimine paralel olarak 

çizgisel olarak ta gelişir. Algıları güçlendikçe, öğrenme arttıkça resimlerindeki 

farklılıklar da hissedilir. Resimlerindeki nesnelerin özelliklerine ilişkin çizimler gelişir 

(S.44). 

Avusturyalı ünlü sanat eğitimcisi Victor Lowenfeld’in gelişim evrelerine 

yaklaşımı ise, doğallık konusunda Gestalt’cılarla (Britsch ve Arnheim) aynı yöndedir. 

O da bu evreleri gelişimin doğal bir sonucu olarak alır. Lowenfeld, sanat yoluyla bireyin 

kendisini ifade etmesinin, sağlıklı bir duygusal gelişme açısından temel önemi olduğuna 

inanmıştır. Günümüzde en çok kabul gören yaklaşım Lowenfeld’in sıralamasıdır.  
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                                                                İlgili Araştırmalar 

Çocuğun Sanatsal Gelişim Basamakları 

Bu basamaklar şunlardır: 

1. Karalama Dönemi(2-4 Yaş),  2. Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş),  3. Şematik 

Dönem (7-9 Yaş)  

      4. Gerçekçilik Dönemi (9-11 yaş)  5. Mantık Dönemi (11-13 Yaş)  (Alakuş&Mercin, 

2011, s.130). 

                   Çocukta Resimsel Gelişimin Aşamaları 

 Şema Renk Uzam 

Şema Öncesi 

(Dört-yedi yaş) 

Benmerkezci işlem 

öncesi 

 

 

 

 

 

Kaba formlar 

Düşsel öykülerin çizimi 

Benmerkezci, altı 

yaşında daha sosyal, dil 

kazanılmış; yavaş ve 

somut düşünme  

Sevdikleri 

renkler 

Yüzen Şekiller 

Şematik Dönem 

(Yedi-dokuz yaş) 

Somut işlem  

 

 

 

 

Kaba formlar 

Düşsel öykülerin çizimi  

Somut nesneler ve 

olaylarla mantıksal 

işlem. Örneğin, seri 

yapma ölçülere göre 

düzenleme, 

sınıflandırma, durumu 

koruma. Başkalarının 

görüşlerine inanma  

Eşyaya bağlı 

renkler; bilinen 

renkler 

Taban çizgisi  

Maskeleme  

Karışık 

Boyutlandırma 

Boşlukta  

Saydamlık 

Gerçekçiliğin 

Doğuşu 

(Dokuz-on iki yaş ) 

Kimi hareketler 

görülür. 

Roller(Kız-erkek) 

belirlenir. 

Gerçekçi 

Kimi 

gölgelemeler 

Çok yönlü taban 

çizgisi 

İlkel görünümlü 
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Giysiler 

farklılaşır.Cinsiyetlere 

dikkat 

edilir.Sevgi/nefret 

resimleri, eski şemalar 

tekrarlanır. 

Karışık 

renkler 

Perspektif 

sorunu hala var 

Biçimsel işlemler, 

kimi biçimsel 

sorunların 

çözümü(ortaokul) 

 

   

Gerçekçilik 

Dönemi 

(On üç-yirmi bir 

yaş) 

 

Ergenlik 

 

Hareket var.  

Üç boyutlu biçimler 

soyutlama 

Dışavurumcu 

renk ile 

gerçekçi renk 

anlayışı 

Çok yönlü görüş 

 

Kırışoğlu, Strocki, 1997: 3.19 

            

 

 

                               Amerika Birleşik Devletleri’nde Eğitim Sistemi 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır. 

İlköğretim (Okulöncesi ve Temel Eğitim), Ortaöğretim, Ortaöğretim sonrası eğitim 

kademeleri: 

Zorunlu eğitim süresi kademelere göre 10 yıl ila 13 yıl arasında değişmektedir. Burada 

temel mantık zorunlu eğitimin en az 10 yıl olmasıdır. Yine eyaletlere bağlı olarak 

zorunlu eğitim 5, 6 veya 7 yaşında başlamaktadır. Okul öncesi eğitim; genelde devlet 

okullarına bağlı anaokullarında (Kindergarten) eğitim verilir. 4-5 yaşları arasındaki 

çocuklar eğitim görür ve 1-2 yıl sürer. Okul öncesi eğitim mecburi değildir ve çocukları 
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okula hazırlayıp, kendilerine güvenmelerinin sağlanması temel amaçtır (Güçlü, 

Bayrakçı: 2004, s.53). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sisteminin tabanını okul öncesi eğitim 

oluşturur. Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocuklara güven duygusu kazandırmak ve 

onları formal eğitime hazırlamaktır. Amerika’da okul öncesi eğitim, yarım gün, tam 

okul günü ve tam iş günü programlarında yürütülür. Okul öncesi eğitim programlar, 

anaokulları, anaokulu öncesi, kreşler, gündüz bakım merkezleri, aile tipi gündüz bakım 

evlerinden oluşur. Burada okul öncesi eğitim parasızdır. Okul öncesi çağdaki okullaşma 

oranı % 55-95 arasında değişmektedir. Bir öğretmene yaklaşık 18 öğrenci düşmektedir 

( Koçyiğit, 2007:54). 

                 Amerika Birleşik Devletleri’nde Görsel Sanatlar Eğitimi  

         Amerika’da disiplin temelli sanat eğitimi (Dicipline-Based Art Education) 1982 

yılında benimsenmiştir. Getty Güzel Sanatlar Merkezi tarafından içeriği sanatsal 

uygulamalar, sanat tarihi, estetik ve sanat eleştirisi olarak disiplin temelli sanat eğitimi 

teorisi oluşturulmuştur.  

Teoriyi savunan yayınlar, bu dört disiplinin her birinin (sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve uygulama) 

öğretimin, sanatın önemi ve gerekliliğinin anlaşılmasına, sanatla ulaşılan güçlü düşüncelerin 

araştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca çocukların sadece sanatsal 

yaratıcılıklarının zenginleşip geliştirilmesiyle yetinilmemesi gerektiği, aynı zamanda görsel sanatların 

çeşitli kültürel ve tarihi çevreyle olan ilişkinin kavratılmasına yönelik yeteneklerin de yapılandırılmasının 

sağlanmasının önemli olduğu ifade edilmektedir. (Kırışoğlu-Strockrky:1997)  

Bu disiplin temelli sanat eğitimi yöntemi, bugün ülkemizde de sanat eğitimi öğretim 

programında uygulanmaktadır. Üretim yapan çocuk, ürettiği çalışmayı tanımlamayı, 

yorumlamayı ve analiz etmeyi sağlayarak, düşünsel becerilerini ve yaratıcılığını 

arttırmaktadır. 

                                       Kültürel Faktörlerin Eğitime Etkisi 

         Her toplum geçirdiği tarihsel süreçler içerisinde kendine özel bir takım kültürel 

değerlere sahiptir. Bunlar toplumlar arasında değişiklik gösterir. Kültürel farklılıkların 

en fazla gözlemlenebildiği yerler ise eğitim ortamları olmuştur. Çocuğun eğitim 

sürecindeki en etkili etmenler ise;  en çok çevre, aile ve kültür olmaktadır.  

Toplumların farklı eğitim sistemlerine sahip olmaları, kültürel özellikler 

bakımından incelenmiştir. Toplumların birinin diğerinden gelişmiş olması onun eğitim 

sistemine bağlanmıştır. Amerika’ya gelen göçmenlerin ülkenin politik, sosyal, 

ekonomik ve en önemlisi de eğitimi üzerinde çok fazla etkisi olmaktadır. Amerika’ya 

yerleşen göçmenler, ülkenin karma kültürünü oluşturmaktadır. 

Eğitim, teknoloji ve maddi standartlardan ibaret bu üç faktörün bağlantısı, 

Amerikan halkının toplumsal ve kültürel gereksinimlerinin tatminine yönelmiştir. 

Bizzat toplumsal koşulların gelişmesi bu gelişmenin ölçülmesinde kullanılan ölçütlerin 

daha kesin hale getirilmesinde rol oynamıştır. Bu ölçütler değerler arasındadır 

(Amerikan değerler sisteminin görünümleri- Joseph H.Fichter çeviren: Mahmut 

Tezcan). 
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Bireyselleşme, Amerikan toplumun temel felsefesi olmuştur. Bu bireyselleşme, 

ekonomi toplumlarında hayatın her kesimine yansımıştır. Özellikle aile kavramı ve 

çocuk yetiştirme üzerinde farklılıklar yaratmıştır.  

Amerika’da eşler arasındaki beraberlik daha yoğundur. Ayrıca Amerika 

kültüründe benlik- güvenliği vardır. Bunun için diğerlerinin yardımını istemez ve onlara 

güvenmezler. Amerikalı ebeveynler çocukları hazır olmadan önce bile, bağımsızlık için 

tatlı sözlerle ikna etmeye başlamaktadırlar. Ebeveynler çocuklarına “kendi düşünceni 

oluşturmalısın, bu senin kararın” demektedirler. Çocuğun kararı başarı ile sonuçlanırsa, 

çocuğun doğru kararlar almaya başladığı düşünülmektedir (Aksoy:2005,335).  

Bu süreçlerden geçen bir çocuk, bireyselliği on sekiz yaşına kadar tamamlamış 

olup, o yaştan sonra evden ayrılabilmekte ve bağımsız bir hayat kurabilmektedir.  

Şema öncesi dönem: (4-7 yaş) İlk benzetme çabaları 

Artut’a göre (2001); bu yaş grubu algılama-kavrama ve öğrenmede belirgin bir 

işlerliğin kazandığı bir dönem içine girer. Artık resimlerinde sadece çizgilerden oluşan 

biçimler yoktur. Yüzey doldurma şeklinde görülen plan yapma becerisi ile doğru ve 

yanlışları görür. Nesneler ve olaylar arasındaki ilişkilerin nedenlerini anlamasa bile 

kendi dünyasına göre onları ilişkilendirir. Dolayısıyla canlandırmak istediği obje ya da 

kavramlarla ilişki kurma kaygısını yaşar, öğrenmesi geliştikçe semboller de şemalara 

dönüşmektedir. Aslında bu mücadele ona büyük heyecan ve doyum sağlar. 

Bu devirde çocuk dış dünya ile kurduğu ilişkisini zenginleştirmeye koyulur. Vücut 

hareketlerinin ittiği düz çizgi karalamaları insan kolu, bacak ve gövdesi, yuvarlak 

çizgiler ise baş veya yüz olmaktadır. Biçimi bilinçle ortaya koyabilme olanağına 

kavuşan çocuk böylelikle değişik bir resim anlatımına girmiş oluyor. Bunu elde 

etmek için sürekli biçim simgeleri bulmaya çalışarak bir gün çizmiş olduğu adam 

resmini ertesi gün değişik olarak yapmaktadır. Bu simge çeşitleme coşkusu 6 yaşa 

yaklaştıkça durulur, çocuk kendine has bir insan tipi yaratma isteğine girer 

(Kehnemuyi, 2001, s.23). 

Bu dönemdeki çocuklar, genellikle yaptıkları resimleri gösterme ve açıklama 

eğilimindedirler. Üç ana rengin öğrenilmesi bu dönemde olur. Sevdikleri renkleri 

kullanmaktan haz alırlar. Kullanılan renk ve nesne arasında ilişki kurmazlar. Hoşuna 

giden renk ile nesneyi betimlerler ve düşsel öykülerin çizimi vardır. Benmerkezcidirler 

ve nesneler kağıt yüzeyinde yüzer biçimdedir. 

Amaç: ABD’de yaşayan 5-6 yaş grubu çocukların aile kavramını plastik açıdan nasıl 

yansıttıklarını, buna bağlı olarak sanatsal gelişimlerinin hangi evrede olduğunu 

belirlemek amaçlanmıştır. 

     

Yöntem 

 

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu tür araştırmalarda, elde 

edilen bulguları düzenlenerek yorumlanır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce 

sistematik ve açık bir biçimde betimlenir.  Sonra bu yapılan betimlemeler açıklanarak 
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yorumlanır. Neden sonuç ilişkileri ile sonuca varılır.  Bu araştırma genel tarama 

modeline dayalı betimsel bir araştırmadır.  

 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya 

da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi 

bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve 

oradadır. Önemli olan, ona uygun bir biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir (Karasar, 

2013).  

 

Sosyal bilimlerde çoğu araştırma, evrenin tamamı yerine, evreni temsilen yansız 

olarak seçilen örneklem üzerinde gerçekleştirilir. Bu durumda araştırmacı, ihtiyaç 

duyduğu verileri örneklemden toplar. Ancak burada temel amaç, toplanan verilere 

dayalı olarak hesaplanan istatistiklerden hareketle evren hakkında tahminler yapmak ya 

da evreni bilmektir (Büyüköztürk, 2011, s.5).   

Araştırmada örneklem olarak seçilen grup birçok açıdan (zaman, maliyet, kolay 

ulaşılabilirlik vb.) değerlendirilerek, araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

kullanılan grup 34 kişilik bir gruptur ve yurtdışında okullarda araştırma yapmak için 

izin almak zor olduğu için daha büyük bir grupla çalışılamamıştır. Bu sebeple, sayısal 

olarak büyük bir grup oluşturulamamıştır. Resim analizlerinden elde edilen nitel veriler 

dereceli puanlama anahtarı ile (Ek ) değerlendirilmiştir. 

 

Çalışma Grubu: 5- 6 yaş grubu  34  Amerikalı çocuktur. 

Uygulama Süreci: Bu çalışma, 5- 6 yaş grubu  34  Amerikalı çocuk üzerinde “Aile”  

temalı resim yapmaları istenerek oluşturulmuştur. Sanat atölyesinde 3 gruba ard arda 20 

dakikalık sürelerde resim yaptırılmıştır.  Dersler ve çalışmalar fotoğraf ve videolarla 

görüntülenmiştir. Öğrenciler henüz okul öncesi çağda olduğu için çalışmaya 

başlamadan demografik bilgiler elde etmek için,  kağıtlarının arkasına adlarını, 

yaşlarını, cinsiyetlerini ve göçmen olanların ülkelerini öğretmenleri yardımıyla 

yazmaları istenmiştir.   

             Çocuklardan, gözlerini kapatıp, düşünüp  kendilerini aileleriyle birlikte;  evde, 

sahilde, parkta, hayvanat bahçesinde…v.s. hayal etmeleri istenmiştir. 35x50 ebatında 

kağıtlara pastel boya tekniği ile resim yaptırılmıştır 

Verilerin Toplanması: İlk olarak literatür taraması yapılmıştır. Yerli ve yabancı 

kaynaklar kütüphane ve internet ağı ortamında taranarak, çocuğun sanatsal gelişim 

evreleri tanımlanmıştır. Bu çalışma 2013 yılı Nisan ayında Amerika Birleşik 

Devletleri’nin New Jersey Eyaleti Teaneck Bölgesi’nde William Cullen Bryant 

Anaokulu’nda Sanat Öğretmeni Michael Lieber eşliğinde, araştırmacının kendi 

gözlemlerine dayanarak araştırma yapılmıştır. Resimler, araştırmacı tarafından 

geliştirilen dereceli puanlama anahtarı ile incelenerek renk,  hareket, oran, mekan 

açısından puanlandırılmış, frekans ve yüzde değerleri alınarak değerlendirilmiştir. 

 

Resimlerin değerlendirme kriterleri belirlenirken sanat eğitimi konusunda iki 

uzman akademisyen, bir görsel sanatlar öğretmeni ve bir ölçme-değerlendirme 

uzmanına danışılarak, görüşleri alınmıştır. Resimlerden elde edilen nitel veriler dereceli 

puanlama anahtarına göre değerlendirilmiştir.  
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Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocukların 

Resimlerinden Örnekler 

Resim 1 

 
 

Rengi ifade etme düzeyi: Renkler yüzeyde bir etki oluşturmaktadır. Resmin 

tamamı boyanmamış. Fon rengi yok. Resimde renkler arasında uyum görülmektedir. 

Mekânı ifade etme düzeyi: Resimde belirli bir mekân anlayışı vardır. Figürler 

zemine yerleşmektedir. 

Oranı ifade etme düzeyi: Nesne ve figürler oran orantı bakımından uyumlu bir 

görüntü ortaya koymaktadırlar. 

Hareketi ifade etme düzeyi: Resimde kullanılan figürlerde neşeli bir karakter 

yaratılmış, hareket algısı gelişmiş. 

Sanatsal gelişim basamağı: Şema öncesi dönem 4-7 yaş özelliği 

göstermektedir.  

Natesn,  6 yaşında bir erkek çocuğudur. Kız kardeşinin doğum günü partisini ailesiyle 

birlikte betimlemiş. Herkes  orada ve mutlu.  Doğum günü hediyeleri   üst üste yığılmış. 

Ortada masanın üstünde yiyecekler var. Havada süsler asılı.  Balonlar ve yıldızlarla ev 

süslenmiş. Figürler büyük ve renkli betimlenmiş.  

           Resim 2 
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Rengi ifade etme düzeyi: Renkler canlı bir şekilde kullanılmış. Resmin tamamı 

boyanmış. Fon rengi yok. Resimde renkler arasında uyum görülmektedir. 

Mekânı ifade etme düzeyi: Resimde belirli bir mekân anlayışı gelişmemiş 

ancak nesneleri zemine sıralayabilmiştir. 

Oranı ifade etme düzeyi: Figürler oran orantı bakımından uyumlu bir görüntü 

ortaya koymaktadırlar. Figürlerin kafa vücut orantısı sağlanmıştır.  

Hareketi ifade etme düzeyi: Resimde kullanılan figürler poz verir niteliktedir. 

Figürlerde belirleyici bir ifade ve karakter vardır. 

Sanatsal gelişim basamağı: Şema öncesi dönem 4-7 yaş özelliği 

göstermektedir. 

 

         Max Rodriguez, 5 yaşında bir erkek çocuğudur. Kendisini babası ile birlikte basket 

sahasında betimlemiştir. Zemin oluşturulmamış. Babası ortada, büyük ve elinde 

basketbol topu var.  Kendisini kaykayın üzerinde ve daha geride betimlemiştir. 

Basketbol potası, kaykay gibi ayrıntılar iyi işlenmiş. Renkli ve özenli çalışılmış. Mutlu 

bir baba ve oğul betimlenmiştir.  

Resim 3 

 

 
 

Rengi ifade etme düzeyi: Birkaç renk ile resim sınırlandırılmıştır. Resmin 

yüzeyi boyanmamış. Fon rengi yok. Resimde renkler arasında uyum görülmemektedir. 

Mekânı ifade etme düzeyi: Resimde belirli bir mekân anlayışı gelişmiş. Büyük 

figürler, küçük figürler anlamlı bir şekilde sıralanmış. 

Oranı ifade etme düzeyi: Büyük ve çocuk figürleri kendi arasında orantılamaya 

çalışmıştır.   
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Hareketi ifade etme düzeyi: Resimde kullanılan figürler poz verir niteliktedir. 

Figürler sola doğru sıralanmıştır. Yüzlerde bir gülümseme hareketi, kollar iki yana 

açılmıştır.  

Sanatsal gelişim basamağı: Bu çalışmada öğrenci yaşına uygun sanatsal 

gelişim basamağındadır. Resimdeki kurgu açısından yaşının üstünde etki yaratmıştır. 

Şematik dönem 7-9 yaş özelliği göstermektedir. 

 

Veronica, 6 yaşında bir kız çocuğudur. 7 kişilik bir aile betimlemiş. Hepsi birlikte bir 

partideler.  Kendisi önde ve prenses olarak betimlenmiş. Yüzler kahverengi boyanmış, 

siyahi bir aile olduğu ipucunu vermektedir. Arka planda kardeşi ve kuzenleri 

görünmekte. Babası ve annesinin yanında, amcası ve onun eşini betimlemiş. Bebek 

alışılanın tersine annesinin değil babasının kucağında görünüyor.  Mavi ve yıldızlı bir 

gece betimlenmiştir. Resim tamamlanmamış bir etki yaratmaktadır. 

 

Resim 4 

 
Rengi ifade etme düzeyi: Resmin tamamı boyanmıştır. Renk bütünlüğü 

görülmektedir. 

Yüzeyde yeşil ve sarı renk kullanılmıştır.  

Mekânı ifade etme düzeyi: Mekân başarılı bir perspektifle ifade edilmiş ancak 

sağ tarafta düzleme özelliği gösterilmiştir. Lunapark betimlenmiş.  

Oranı ifade etme düzeyi: Resim doğu oran anlayışına sahiptir. Resimdeki 

nesnelerin kendi içerisinde oran anlayışı görülmektedir. 

Hareketi ifade etme düzeyi: Resimdeki figürlerin hareketleri oturur şekilde 

ifade edilmiştir. Gerçeklik algısı oluşmuştur. 

Sanatsal gelişim basamağı: Öğrenci aile temasını kültürel özellikleriyle çok iyi 

yansıtmıştır. Şema- öncesi dönem 4-7 yaş özelliği göstermektedir. 

 Mariva,  5 yaşında Hindistan göçmeni bir kız çocuğudur. Beş kişilik bir aileyi 

çimenler üzerinde betimlemiştir. Kıyafetleri ülkelerine has, uzun ve renklidir. Uzun 

siyah saçları ve ten renkleri ülkelerine has bir gösterge olmaktadır.  Her karakterin 

üzerinde kim oldukları belirtilmiştir. Renkli ve detaycı bir çalışmadır. Anne ön cepheden 

görülürken, kız kardeş profilden görülmektedir. Zemin mavi ile renklendirilmiştir. 

Annesinin elbisesini detaylı bir şekilde resmetmiştir. Kültürel izler kıyafetlerle 

yansıtılmıştır. 

Resim 5 
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Rengi ifade etme düzeyi: Resmin tamamı boyanmamıştır. Renk bütünlüğü 

görülmemektedir. 

Mekânı ifade etme düzeyi: Mekân olgusu ifade edilmiş. Saydamlık özelliği 

göstermiş ve bir mekan içinde figürler sıralanmıştır. Mekan hayvan figürleri ile 

zenginleştirilmiştir. 

Oranı ifade etme düzeyi: Resimde nesneler ve figürler birbiri ile orantılıdır. 

Resimdeki nesnelerin kendi içerisinde oran anlayışı görülmektedir. 

Hareketi ifade etme düzeyi: Resimdeki figürlerin hareketleri belirgin bir 

şekilde. İfade edilmiştir. Yüz ifadelerine hareketlilik kazandırılmıştır. Figürlerin 

hareketleri gerçeklik etkisi oluşturmaktadır. 

Sanatsal gelişim basamağı: Şema- öncesi dönem 4-7 yaş özelliği 

göstermektedir.  

Devon, 5 yaşında bir  erkek çocuğudur. Mekan olgusu gelişmiş.  Saydamlık  özelliği ve 

boy hiyerarşisi  gösteren bir resimdir. Büyük figürler, büyük bir ev içinde betimlenmiş. 

Sağ tarafta akvaryum hayvanlarını betimlemiş. Evin sağ tarafında akvaryum 

hayvanlarını  betimlemiş orta da  iki tane köpek  görülmekte.  Siyahi bir aile oldukları 

ten rengiyle ifade edilmiş. Annenin ve diğer kızların saçları karakteristiktir. Baba en 

büyük betimlenmiş. Anne dışında dayı ve hala da var. Diğer resimlerde olduğu gibi 

hayvanlar diğer aile bireylerinden ayrı tutulmuyor. Hatta akvaryum hayvanları bile 

kompozisyona dahil edilmiş. Kıyafetlerden başka renkli bir yüzey görülmemektedir. 

Resim 6 

 
Rengi ifade etme düzeyi: Resmin tamamı boyanmıştır. Renk bütünlüğü 

görülmektedir. Doğanın canlı renklerini resme yansıtılmıştır. Ayrıca renkler arasında 

armoni oluşturmuştur. 

Mekânı ifade etme düzeyi: Mekân olgusu ifade edilmiş. Dış mekan ve 

figürler arasında uyum sağlanmış. Doğa içerisinde bir ortam betimlenmiş. 

Oranı ifade etme düzeyi: Resimde nesneler ve figürler birbiri ile orantılıdır. 

Resimdeki nesnelerin kendi içerisinde oran anlayışı görülmektedir. 
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Hareketi ifade etme düzeyi: Resimdeki figürlerin hareketleri belirgin bir 

şekilde ifade edilmiştir. Yüz ifadelerine hareketlilik kazandırılmış.  

Sanatsal gelişim basamağı: Sanatsal gelişimi 4-7 yaş şema öncesi döneme 

uygundur. 

Kristal, 6 yaşında bir kız çocuğudur. Beş kişilik mutlu bir aile resmi betimlemiş.  Büyük 

ve mutlu figürler çizmiş. Kağıdın her tarafını doldurmuş. Ten ve saçlar zenci bir aile 

olduğu konusunda ipucu veriyor.  Her figürün üzerinde ismi yazılmış. Sağ üst köşede 

güneş var. Boşluklar renkli süsler çizilerek doldurulmuş. Dış mekan görüntüsü 

sergileniyor. Çok fazla detaya yer verilmemiş. Mor, yeşil ve mavi ağırlıklı bir 

çalışmadır.  

                                                        Bulgular ve Yorumlar 

Tablo:1 Renk İfadesi Değerlendirme Tablosu 

 Frekans % 

Başarısız 2 5 

Geliştirilebilir 8 23 

Orta 7 20 

İyi  9 26 

Çok İyi 8 23 

 

Tablo 1 incelendiğinde,  34 kişilik grubun resimlerinde rengi ifade etme becerisi %5 

başarısız, %23 geliştirilebilir, % 20  orta, %26 iyi, %23 çok iyi düzeyde çıkmıştır.  

Tablo:2 Mekan İfadesi Değerlendirme Tablosu 

 Frekans % 

Başarısız 1 2,9 

Geliştirilebilir 12 35 

Orta 6 17 

İyi  8 23 

Çok İyi 7 20 

Tablo 2 incelendiğinde,  34 kişilik grubun resimlerinde mekanı ifade etme becerisi %2,9 

başarısız, % 35 geliştirilebilir, %17 orta, %23 iyi, %20 çok iyi düzeyde çıkmıştır. 

Tablo:3 Oran İfadesi Değerlendirme Tablosu 

 Frekans % 

Başarısız 1 2,9 

Geliştirilebilir 7 20 

Orta 8 23 

İyi  12 35 

Çok İyi 6 17 

Tablo 3 incelendiğinde,  34 kişilik grubun resimlerinde oran ifade etme becerisi %2,9 

başarısız, %20 geliştirilebilir ,%23 orta, %35 iyi, %17 çok iyi düzeyde çıkmıştır.  
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Tablo:4 Hareketi İfade Etme Değerlendirme Tablosu 

 Frekans % 

Başarısız 1 2,9 

Geliştirilebilir 9 26 

Orta 10 29 

İyi  11 32 

Çok İyi 3 8 

 

Tablo 4 incelendiğinde, 34 kişilik grubun resimlerinde hareketi ifade etme becerisi %2,9 

başarısız, %26 geliştirilebilir, %29 orta, %32 iyi, %8 çok iyi düzeyde çıkmıştır.                

Tablo:5 Genel Toplam Tablosu 

 Renk Mekan Oran Hareket Genel 

Toplam 

% 

34 kişilik 

grup 

17 13 16 14 60 30 

 

Bu araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 5-6 yaş grubu 

öğrencilerin sanatsal gelişim basamağı renk, mekân, oran ve hareket açısından ele 

alınarak, incelenmiştir. Görsel analizlerden elde edilen nitel veriler, dereceli puanlama 

anahtarına göre puanlanmış, demografik özellikleri de sayısal olarak hesaplanmış ve 

nicel verilere ulaşılmıştır. 

 

ABD’de yaşayan 5-6 yaş grubu çocuk resimlerinde coşkulu renk anlatımı vardır. 

Renk zıtlıkları, yakın renk armonileri görülmektedir. Resimler mekân açısından ele 

alındığında uzak ve yakın ilişkisinin olduğu, mekan algısının geliştiği, üç boyutlu 

nesnelerin olduğu, nesne ve figürlerin mekân içerisinde yerlerinin gerçeğe uygun bir 

şekilde ifade edildiği görülmüştür. Oran açısından resimlerin çoğunlukla doğru oran 

anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle olan 

orantıları doğru bir şekilde ifade edilmiştir. Hareket açısından ise resimler gerçekçi bir 

şekilde ifade edilmiştir. Gerek resimlerdeki figürler, gerek nesneler, gerekse de renkler 

resimleri hareketlendirmektedir, ifadeler belirgindir. 

 

Ayrıca bu çocukların 19’unun kız, 15’inin erkek olduğu, 16 çocuğun 5yaş, 18 

çocuğun 6 yaşında olduğu resimlerinin arkasındaki bilgi notlarından anlaşılmaktadır. 

Aile temasını, plastik açıdan başarılı bir şekilde çalışmalarına yansıtmışlardır. Bu 

bağlamda, çocukların resimlerinde, yaşlarının sanatsal gelişim dönemini yansıttığı 4-7 

Şema Öncesi Dönem özellikleri gösterdiği sayısal veriler ve nitel incelemelerle bu 

araştırmada gösterilmiştir.   

     

Tartışma Ve Sonuç 

Amerika’da yaşayan 5-6 yaş grubu çocukların resimlerinde aile temasının 

plastik açıdan nasıl işlendiği,  sanatsal gelişimlerinin, içinde bulundukları sosyo-kültürel 

ve sosyo-ekonomik koşullara ne ölçüde bağlı olduğu da araştırılmıştır. 
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Bu araştırmalar kapsamında; bulgular incelendiğinde, Amerika’da yaşayan 5- 6 

yaş grubu çocukların sanatsal gelişiminin 4-7 yaş şema öncesi döneminin özelliklerini 

gösterdiği görülmüştür. Sosyo-ekonomik gelişimin ve eğitim olanaklarından tam 

zamanlı ve yeterli oranda faydalanmanın sanatsal gelişimi ne ölçüde etkilediği bu 

araştırmada nitel ve nicel verilerle ortaya koyulmuştur.  

UNICEF’e göre; sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı 

bireylerden oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, çocuk ve ergenlerin 

çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür. 

Bu araştırma kapsamında, Dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olan ABD’ nin 

çocukların eğitiminde sanat eğitiminden ne kadar faydalandıkları ve eğitime özellikle 

sanat eğitimine yansımaları tartışılmıştır.  

Büyük boyutlu kağıtlara çalıştıkları gözlemlenmiştir. Sanat eğitimi için ayrı bir 

atölye ve öğretmen olduğu gözlemlenmiştir. Ders sürelerinin 20 dakika olduğu 

gözlemlenmiştir. 

1. Amerika’da yaşayan 5- 6 yaş grubu çocukların aile temalı resimleri plastik açıdan 

incelendiğinde (renk, mekan, oran, hareket) sanatsal gelişim 4-7 yaş şema öncesi 

döneminin özelliklerini gösterdiği görülmüştür. 

2. Ekonomik seviyenin yüksek oluşu ve çok kültürlü ortamların çocukların sanatsal 

gelişimini desteklediği verilerle ortaya konmuştur. 

Çocukların, her çocuk gibi eşit sosyo-kültürel, ekonomik ve eğitsel haklara sahip 

olması, onların sanatsal gelişimlerinin de olağan süreçler içerisinde olmasını 

sağlayacaktır. Çok kültürlü ve ekonomik seviyenin yüksek olduğu toplumlarda çocuklar 

sanatsal gelişim süreçlerini daha sağlıklı yaşayabilecektir.  

Bu araştırma sonucunda, kültürünü göçmenlerin kültürü ile besleyen Amerika Birleşik 
Devletleri’nde evrensel bir kavram olan “ aile konusunun” her toplulukta farklı 
şekillendirildiği ve kültürel kimliğin yansıması olduğu görülmüştür. 

Aile temasını her öğrencinin kendi dünyasını, kültürel özellikleriyle birlikte bağımsız, 
etki altında kalmadan, coşkulu betimlediği, yansıttığı bir çalışma olmuştur. Ailenin 
anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek kadrosuna ev hayvanlarını da dahil ettikleri 
görülmektedir. Resimler, plastik açıdan değerlendirilmiş  ve çocukların   4-7 yaş şema 
öncesi dönem özellikleri gösterdiği,  araştırmanın verileriyle tespit edilmiştir.  

Eğitimdeki fiziksel koşulların uygunluğu, branş öğretmeninin derse girmesi, atölye 
ortamında çalışmaları ve büyük boyutlu kağıtlara çalışmaların yapılması başarıyı 
etkileyen faktörler olarak görülmüştür. 

Ülkemiz çocuklarıyla karşılaştırılarak sonuçların daha derin bir araştırmada 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Fen Bilimleri Dersinde UBD Temelli Farklılaştırmış 

Öğretime Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 

Seda Ağtaş240, Duygu Yalçınkaya241, Nihal Yurtseven242 

 

1. Giriş 

Geleneksel eğitim anlayışında öğrenenlerin aynı hazır bulunuşluklara sahip olduğu ve 

aynı öğretici tarafından, aynı materyallerle, aynı şekilde öğrenebileceği varsayılmakta, 

bu şekilde öğrenemeyenler daha az yetenekli ya da daha az zeki kabul edilmekteydi 

(Boydak, 2001). Ancak 19.yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan psikoloji ve 

yeni eğitim kuramları, öğrenenlerin birbirinden farklı özelliklerinin ele alınması 

gerekliliğini savunmuş, bu nedenle de öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu, bilginin 

kodlanmasından, yüklenen anlama kadar bireysel farklılıkların olduğu kabul edilmeye 

başlanmıştır (Altun, Gürpınar, Yurga ve Zahal, 2015). Aynı sınıf ortamında farklı 

yaşantılara sahip öğrencilere eğitim verme zor bir süreçtir. Bu durum kişiden kişiye 

değişen farklılıkların göz ardı edilmesine neden olur. Çünkü sınıf ortamında eşit olarak 

kabul edilen öğrencilerin öğrenme yolları birbirinden farklıdır. Aynı sınıf ortamında 

bulunup aynı süreçlerden geçen öğrencilerin, başarı seviyelerinde farklılık olması bunun 

en iyi göstergesidir. Öğrencinin aile yaşantısı, hazır bulunuşlukları önemli olduğu gibi 

öğrenme stilleri de akademik başarıyı ve öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bazılarıdır 

(Arslan ve Babadoğan, 2005). 

 

Öğrenme stilinin algısal tercihler ve güçlükler, bilgi işleme alışkanlıkları, psikolojik 

faktörler gibi değişik boyutları vardır. Bireylerin bilgiyi alma ve işleme yollarındaki 

farklılıklar onların öğrenme biçimlerini belirler. Öğrenme biçimi bireyin nasıl öğrendiği 

bir başka deyişle öğrenirken nasıl bir yol izlediğini gösterir (Grabowski, 1993). Temelde 

bedensel (kinesthetic), işitsel (auditory), görsel (visual) olmak üzere üç öğrenme stili 

vardır.  Özetle, öğrenme stili öğrencilerin çevresini algılama, bilgiyi işleme, çevresi ile 

iletişim kurma ve tepkide bulunmasında kullandığı tercihleri belirleyen bireysel 

özellikler grubudur (Şimşek, 2002). Her bireyin kendine özgü öğrenme stilinin doğru 

                                                           
240 Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, seda.agtas@bahcesehir.edu.tr 
241 Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
242 Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 
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biçimde tespit edildiğinde ve uygulandığında öğrenmeyi kolaylaştırıcı olduğu 

bilinmektedir (Genç, 2015). Bu nedenle, öğrencilerin başarı düzeyleri ile öğrenme 

stilleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmaların ilgili öğrenci grubu ve öğretmenler 

için yararlı bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Öğrenme stilleri üzerine yurtdışında çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir 

(Babadoğan, 2014). Araştırmaların birçoğunda, öğrencilerin öğrenme stilleriyle 

öğretmenlerin öğretme stillerinin uyuşmasının, öğrenci başarısını yükselttiği görüşüne 

varılmıştır. Öğrenme/öğretme stilleri ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, yurtdışına oranla daha az sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir 

(Babadoğan, 2014). Yapılan araştırmalar genellikle ortaöğretim ve yükseköğretim 

düzeyinde gerçekleştirilmiş olup; ilköğretim düzeyinde öğretmenlerin öğretme stilleri 

ile öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemeye yönelik yeterli sayıda araştırma 

yapılmamıştır (Şimşek, 2014). 

Kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve Fen Bilimlerindeki başarıyı arttırmak amacıyla nitelikli 

öğrenmeyi sağlayan tasarım modellerinden Understanding  by  Design  (UbD)  

[Anlayama Dayalı  Tasarım  (ADT)] nin tercih edilmesi fayda sağlayacaktır (Acar, 

Altun, Kaysi, 2016). Jay  Mc Tighe  ve  Grant  Wiggins  tarafından  alan  yazına  

kazandırılmış olan UbD’nin ortaya çıkmasında bu isimlere ek olarak, Tyler ile Spady, 

Filby ve Burns’un çalışmalarının etkisi büyüktür. UbD’ nin üç temel aşaması vardır. Bu 

aşamalar; İstenilen Sonuçlar, Kanıtlar ve Öğrenme Planı’ dır. Öğretmenlerin kendine 

özgü planlarını UbD’ nin bu temel aşamaları üzerine yapılandırmaları tavsiye 

edilmektedir (Yurtseven, 2016).   

2. Amaç 

Fen Bilimleri dersinde öğrenme stillerine göre konu anlatımının öğrencilerin öğrenme 

düzeylerine etkisi incelenecektir. Öğrenme stillerine göre konular anlatıldığında 

öğrencilerin Fen Bilimlerindeki başarılarında artış gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. 

3. Araştırma Problemi 

 

3.1.Araştırma Sorusu 

 

Fen bilimleri dersinde UbD temelli farklılaştırılmış öğretime yönelik öğrenci 

görüşleri nelerdir? 



 

1291 
 

 

3.2.Araştırmanın Önemi 

Fen Bilimleri dersi birçok öğrencinin ön yargı ile yaklaştığı ve üç ana branşın tek çatı 

altında verildiği bir derstir. Bu noktada öğrencilerin önyargılarını kırmak, yorum 

güçlerini kuvvetlendirmek, dersi eğlenceli hale getirmek için Fen Bilimleri dersinde 

Understanding by Design (UbD) [Anlayama Dayalı Tasarım (ADT)] temelli 

farklılaştırılmış öğretime yönelik öğrenci görüşleri incelenecektir.  

4. Yöntem  

4.1.Araştırma Deseni 

Araştırma deseni niteldir. Nitel araştırma, döküman analizi, gözlem, görüşme ve gibi 

bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların gerçekçi ve bütüncül bir 

şekilde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendiği araştırma yöntemi olarak tanımlanır 

(Yıldırım,1999). Olgubilim deseni, farkında olduğumuz fakat derinlemesine detaylarına 

hakim olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular günlük yaşantımızda 

karşılaştığımız olaylar, deneyimler, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi farklı 

şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bu durum, yaşantımızdaki karşılaştığımız 

bu olguları tam olarak anlıyor olmamız anlamına gelmez. Olgubilim, bu tanışık 

olduğumuz fakat tam anlamıyla anlayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan 

çalışmalardır(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

 

4.2.Katılımcılar 

Bu araştırma, özel bir eğitim kurumunda 2018/2019 eğitim öğretim yılı, 7. sınıf 

düzeyinde 8 kız 14 erkek olmak üzere toplam 22 öğrenciye uygulanacaktır. Bu grup 9 

tane kinestetik öğrenen, 5 tane görsel öğrenen ve 8 tane işitsel öğrenen öğrenciden 

oluşmaktadır.   

4.3.Veri Toplama Araçları 

Öğrenme stillerine hitap ederek yapılan ders anlatımından sonra öğrencilerin 

öğrenmelerinde ne gibi farklılıklar olduğunu gözlemlemek için görüşme formu 

uygulanır. Bu görüşme formu hazırlanırken okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

servisinden yardım alınmıştır. Veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme, sözlü 

iletişim yoluyla gerçekleşir. Görüşme, çoğunlukla yüz yüze yapılmakta olup, telefon 

gibi anında ses ve resim ileticileriyle de olabilir (Karasar, 2004).  Görüşme, 
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görüşmecinin sorularına cevap almak için, genellikle yüz yüze ve sözlü olmak şartıyla 

katılımcılara yönelttiği bir türdür (Tavukçuoğlu, 2002). Öğrencilere uygulanan bu 

araştırma sonucunda verilerin herhangi bir yerde kullanılmayacağı ve gizli tutulacağı 

bilgisi verilecektir. Formlara isim yazmalarının gerekli olmadığı belirtilecektir. 

Öğrencilerin sunulan formu doldurmaları esnasında herhangi bir yönlendirme 

yapılmayıp, kendi görüşlerini yansıtmaları ve çevreden etkilenmemeleri gözlemci 

olunarak sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda veriler kodlama yapılarak 

analiz edilecektir. Uygulanan görüşme formu Ek – 1 dedir. 

 

4.4.Veri Analizi 

Bir nitel veri analiz türü olan betimsel analiz, çeşitli veri toplama tekniklerine göre elde 

edilmiş verilerin daha sonrasında belirli temalara göre özetlenip yorumlanmasıdır. Bu 

analiz türünde araştırmacı görüştüğü bireylerin düşüncelerini etkili bir biçimde 

sunabilmek için doğrudan alıntılara sıklıkla başvurabilmektedir. Betimsel analizde, elde 

edilmiş olan verilerin özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulması temel hedeftir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Veriler toplandıktan sonra gelişigüzel şekilde sıralanacak ve 1.Çalışma, 2.Çalışma… 

şeklinde kodlanacaktır. Kodlama sonrasında öğrenci görüşleri 4 kategoride toplanarak 

incelenecektir: 

 

1- Öğrencilerin yapılan iki ders anlatımı arasında fark bulup bulmadığı 

2- Öğrenilenlerin kalıcı olup olmadığı 

3- Günlük hayat ile ilişkilendirip ilişkilendirmediği 

4- Dersin geliştirilmesi gereken yönleri olup olmadığı 

5. Bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde araştırma sorularında belirlenen problemlere çözüm 

bulunması amacıyla veriler analiz edilmiş ve ortaya çıkan veriler yorumlanarak 

sunulmuştur. Elde edilen veriler kategoriler halinde Tablo 1 de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Öğrenci görüşleri frekansları 
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 KARŞILAŞTIRMA KALICILIK ANLAMLANDIRMA GELİŞTİRME 

1.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

2.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

3.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

4.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

5.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

6.ÇALIŞMA 0 0 1 0 

7.ÇALIŞMA 0 1 0 0 

8.ÇALIŞMA 0 1 1 0 

9.ÇALIŞMA 0 1 1 0 

10.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

11.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

12.ÇALIŞMA 1 1 1 1 

13.ÇALIŞMA 1 0 1 0 

14.ÇALIŞMA 1 1 0 0 

15.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

16.ÇALIŞMA 0 0 1 0 

17.ÇALIŞMA 0 0 0 0 

18.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

19.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

20.ÇALIŞMA 1 1 1 0 

21.ÇALIŞMA 0 0 0 0 

22.ÇALIŞMA 0 0 0 0 

∑  
14 16 17 1 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi, öğrencilerin Kuvvet, İş ve Enerji konusunun geleneksel 

anlatım ve stillere göre farklılaştırılmış anlatımı arasındaki farka ilişkin belirttikleri 22 

görüş 4 kategori altında toplanmıştır. Uygulama sonucunda yapılan iki ders anlatımı 

arasında sınıfın yarıdan fazlasının fark bulduğu (f=14), sınıfın büyük bir kısmının 

öğrenilenlerin kalıcı olduğunu düşündüğü (f=16),  tamamına yakınının ise konuyu 

günlük hayatla ilişkilendirebildiği (f=17) ve son olarak sınıfta sadece bir kişinin dersin 

geliştirilmesi gereken yönü olduğunu düşündüğü (f=1) görülmüştür. 
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Tablo 2: İçerik Bulguları 

Tema Kategori Kod Örnek Veri 

Uygulamanın 

Güçlü Yönleri 

Anlamlandırma  Günlük hayat ile 

ilişkilendirebilme 

 Kuvvetin kullanıldığı 

alanlar 

 İş ile kuvvet bağlantısı 

“Enerjiyi cevabı yazarken bile 

harcıyorum. Çantamla merdiven 

çıkarken iş yaparım, okulda sıramı 

ittirirken sırama kuvvet 

uygularım.” Ç19. 

 

“… Yazı yazarken, merdiven 

çıkarken, araba kullanırken 

kullanırız.” Ç18 

 

“İş, kuvvet ve enerji günlük 

hayatta inşaat alanlarında veya 

çeşitli yerlerde kullanılabilir.” Ç13 

Kalıcılık  Görsel destek 

 Yaparak yaşayarak 

öğrenme 

 Aktif öğrenme 

 Basite indirgeme 

 Tam öğrenme 

 Gözlemleme 

 Akılda kalıcılık 

“Görsel bir şekilde gördüğüm için 

aklımda kaldı. Zaten görsel bir 

şeyin aklımda kalması daha güzel 

ve farklı mekanlarda herkesin 

teker teker her şeyi yapması daha 

güzel.” Ç12  

 

“Akılda daha kalıcı oldu çünkü 

deneyler sayesinde konu daha da 

basitleşiyor.” Ç14 

 

“Orada deney yapıp 

gözlemlediğim için daha iyi 

anlıyorum... “ Ç20 

 

 Öğretimsel 

Boyut 

 Ortam değişikliği 

 Aktif katılım 

 Görsel destek 

 Uygulama esnasında 

detaylara inebilme 

“… sınıf ortamından çıkınca daha 

rahat ve daha iyi öğreniyorum.” 

Ç20 

 

“Görsel olarak gördüğüm ve 

katıldığım için daha iyi oldu. 
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 Dersin işleyişinin 

zenginleşmesi 

 Geleneksel öğretimin 

dışına çıkma 

Hocanın sözel olarak 

anlatmasından daha iyiydi.” Ç2 

 

“… laboratuvardaki ders sınıfta 

işlenen dersten daha detaylıydı.” 

Ç1 

 

Uygulamanın 

Geliştirilmesi 

Gereken 

Yönleri 

Çözüm Önerileri  Eğlence unsuru katmak 

 Anlaşılırlığı arttırmak 

“… daha mantıklı kavramlar 

olabilir.” Ç12 

 

“Çok sıkıcı.” Ç21 

 

 

 

6. Tartışma ve Sonuç 

 

Her öğrencinin bilgiyi öğrenme ve kalıcı hale getirme yolları farklıdır. Her biri 

öğrenebilir fakat aynı stilde öğrenemez. Bu nedenle öğretim, her çeşit öğrenme stiline 

uygun hale getirilmeli ve tüm bunlar dikkate alınarak planlanmalıdır. Yalnızca bir çeşit 

öğrenme stiline hitap edilmesi halinde bu stile sahip olanlar daha fazla gelişme 

gösterirken diğer öğrencilerin gelişmesi yönünde aksaklıklar meydana gelir. Böylece 

her birine eşit olanak sağlanmamış olacaktır. Önder’in araştırma bulguları göstermiştir 

ki, öğrenme stillerine göre düzenlenmiş olan sınıfların başarısı geleneksel öğretime 

oranla daha yüksek başarı göstermiştir (Önder,2006). Fakat öğrenme stillerinin hepsine 

yer verilemediği öğrenme ortamlarında görsel öğrenme stilini kullanma arttıkça 

öğrencilerin Fen Bilimleri dersindeki başarılarının da arttığı görülmektedir (Eskici, 

2008). 

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin Fen Bilimleri dersinde Kuvvet, İş ve Enerji 

konusunun geleneksel anlatım ile öğrenme stillerine göre farklılaştırılmış anlatımı 

karşılaştırıldığında, daha kalıcı öğrenme sağladıkları ve günlük hayat ile 

ilişkilendirmede daha başarılı oldukları görülmektedir. 

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Bireye uygun öğrenme stili ve bu stile 

uygun öğretim yapıldığında her öğrenci anlatılan konuyu öğrenebilir. Aksi takdirde 
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istenilen durum olmayabilir ve birey başarısız olabilmektedir (Dunn,1990). Öğrenim 

gören tüm öğrencilerin öğrenme stillerine uygun eğitim verildiğinde başarılarında artış 

olacağı birçok alanyazında vurgu yapılmaktadır. (Gardner, 1985; Slavin, 

2000;Woolfolk, 1998; Beck, 2001:1’ deki alıntı). Önder’in 2006‘ da öğrenme stillerine 

göre yaptığı çalışmada da görüleceği gibi öğrencilerin öğrenme stilleri doğru tespit 

edildiğinde var olan başarılarında artış meydana gelmiştir. Bizimde yapmış olduğumuz 

bu çalışmada öğrencilere uygun öğrenme stilleri ile ders anlatımı yapılmıştır. Bulunan 

istatistiklere göre de başarılarında artış görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin derste 

öğrendikleri konuyu günlük hayat ile ilişkilendirmelerinin derse olumlu yönde bir bakış 

açısı kazandırdığı gözlemlenmiştir. Laboratuvar ortamında, sınıf ortamındaki 

geleneksek öğretimden farklı bir yöntemin kullanılması öğrencilerin dikkatini konunun 

üzerine toplamıştır. Fen Bilimlerinde UbD temelli farklılaştırılmış öğretim kullanarak, 

yaparak yaşayarak öğrenmenin olumlu katkıları olmuştur. Öğrencilerin farklı roller 

üstlenerek birebir deneyimlemeler yapmaları olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu sayede 

öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi de olmuşlardır. 
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Özel Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme İle İlgili 

Metaforik Algılarının İncelenmesi 

Burcu Çalışkan Karakulak243, Selin Çenberci244 

ÖZET 

Farklı süreç ve bilgilerin bir arada kullanılmasını gerektiren problem çözme, özgün çözüm yolları 
bulmada ve bu yollardan en uygun olanının seçilmesinde oldukça önemli bir beceridir.İnsanın 
varlığını devam ettirmesi için gerekli olan en önemli becerilerden biri olan problem çözme, bir 
yandan Milli Eğitim Bakanlığı programlarında üzerinde önemle durulan ve kazandırılması 
beklenen becerilerdenbiri iken bir yandan da çağdaş dünyadaki öğretim planlarında oldukça fazla 
yer verilen en önemli kazanımlardan biri olmuştur.Çünkü problemler yoluyla öğrenme, 
kavramların daha iyi öğrenilmesine ve becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.Problem çözme 
yetisi günümüzde, matematiğin vazgeçilmez bir bileşeni durumundadır. Problem çözme, çağdaş 
dünyanın karmaşık sorunlarıyla başa çıkmada ve çözüm bulmada faydalı olabilecek en önemli 
yollardan biri konumundadır. Bu nedenle matematik öğretim programlarında problem çözme 
becerisinin geliştirilmesi ön planda tutulmaktadır. Bu kadar önemli bir beceriyi kazandırmak için 
öğrencilerin problem çözme ile ilgili nasıl zihinsel imgelere sahip olduğunu tespit etmenin önemi 
düşünülmüş vebu bağlamda araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin matematik problemi çözmeye 
ilişkin sahip oldukları metaforların ortaya koyulması ve bu metaforların program düzeylerine göre 
değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 
Konya ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam etmekte olan toplam 102 gönüllü öğrenci 
örneklem grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin 49 tanesi Destek eğitimi programında, 53 tanesi ise 
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme programındadır. Verilerin toplanması için öğrencilere “matematik 
problemi çözmek… gibidir, çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilere bu cümlenin yazılı olduğu kağıtlar dağıtılmış ve tek metafor ortaya koymaları istenmiştir. 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır.Araştırmanın sonucunda, 
ortaokul öğrencileri matematik problemine ilişkin olarak 89 adet geçerli metafor ürettikleri görülmüştür. 
Elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin geliştirdikleri 
metaforlar belirlenmiş, sınıflandırılmış, uygun kodlar verildikten sonra 3 temaya ayrılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin matematik problemi çözmek ile ilgili yaratıcı metaforlar ürettiği görülmüştür. 
Üretilen metaforlarda problem çözmenin zor olmasının yanında, sonuca ulaşıldığında mutlu eden bir 
kavram olduğu vurgulanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Matematik,problem çözme, özel yetenek, metafor 

ABSTRACT 

Problem solving, which requires the use of different processes and information together, is an 
important skill in finding original solutions and choosing the most appropriate one. Problem solving, 
which is one of the most important skills necessary for the survival of the human being, is one of the 
skills that are emphasized and expected to be gained in the programs of the Ministry of National 
Education on the one hand and it has been one of the most important gains that are given much place 
in the teaching plans in the contemporary world. Because learning through problems helps to learn 
concepts better and develop skills. Problem solving ability is an indispensable component of 
mathematics. Problem-solving is one of the most important ways of dealing with the complex 
problems of the contemporary world and finding solutions. For this reason, problem solving skills in 
mathematics education programs are prioritized.  
In order to gain such an important skill, the importance of identifying how the students have mental 
images related to problem solving was considered and in this context, it was aimed to reveal the 
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metaphors of the special talented students about solving the math problem and to examine the 
change of these metaphors according to the program levels. For the research, a total of 102 volunteer 
students attending the Science and Art Center in Konya in the spring term of 2018-2019 academic year 
constituted the sample group. 49 of the students are in the Support education program and 53 of 
them are in the Individual Ability Awareness Program. To collect the data, the students were asked to 
complete the sentence “ solving the math problem is like….. because …..”. The students who 
participated in the research were handed out papers with this sentence and asked to present a single 
metaphor. Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. As a 
result of the study, it was seen that middle school students produced 89 valid metaphors for 
mathematics problem. The data obtained were evaluated according to content analysis. At this stage, 
the metaphors developed by the students were identified, classified, and divided into 3 themes after 
the appropriate codes were given. It was seen that the students who participated in the research 
produced creative metaphors about solving mathematics problem. It is emphasized that in addition to 
being difficult to solve problems in produced metaphors, it is a concept that makes you happy when 
the result is reached. 

Key words:Mathematics, problem solving, special ability, metaphor 

 

 
Giriş 

                Bireyler günlük yaşantılarında birçok problemle karşı karşıya kalırlar. Bireylerin kendilerini 
geliştirmeleri, özgün çözümler keşfetmeleri ise farklı problemlere verdikleri cevaplarla gerçekleşir. 
Problem kişinin çözmek zorunda olduğu ve cevaplamak için yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip 
olmadığı açık sorular veya sorunlar olarak tanımlanabilmektedir (Altun,2015). Toluk ve Olkun (2002) 
problemi, bireyin yeni karşılaştığı ve çözümü için bir fikrinin olmadığı yeni bir durum olarak 
tanımlamaktadır.  Problemler rutin ve rutin olmayan problemler olarak sınıflandırılmaktadır. Rutin 
problemler belli bir formülün daha önceden benzeri çözülmüş bir duruma uyarlanması ile temel dört 
işlem becerileri kullanılarak çözülebilir problemler olarak tanımlanmaktadır (Polya, 1981). Rutin 
olmayan problemler ise öğrencinin yaratıcı stratejiler kullandığı, farklı çözüm yolları kullandığı, tek bir 
yolu olmayan sıra dışı problemlerdir (Polya, 1985). Problem çözme ise çözüm yolunun bilinmediği 
durumlarla başa çıkmaya çalışmaktır (NCTM, 2000).Problem çözme matematik öğretiminde üzerinde 
önemle durulan bir konudur. Bilim ve teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde üzerinde 
durulan en önemli kavramlardan biri olmuştur. Çünkü problemler yoluyla öğrenme, kavramların daha 
iyi öğrenilmesine ve becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Akay vd., 2006). Problem çözme 
öğrencilerin matematiksel bilgilerini anlama ve aralarında ilişki kurmaları için gerekli bir beceridir (Baki, 
2006; Karataş ve Güven, 2003).Bu önem dikkate alınarak2018 yılında hazırlanan Matematik Öğretim 
Programına göre matematiği çok yönlü ve etkili bir biçimde kullanmak için gerekli olan beceriler tespit 
edilmiş ve bu becerileri kazandırmaya yönelik müfredat revize edilmiştir. Yeni öğretim programına 
göre öğrencilerin problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeleri, problem 
çözme sürecindeki eksikleri fark edebilmeleri beklenmektedir (MEB, 2018). 

           Literatür incelendiğinde problem çözme ile ilgili çalışmalar göze çarpmaktadır. Arslan ve Altun 
(2007) tarafından yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilenaraştırmanın sonunda, 
ortaokul öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerini çözebilmeleri için gerekli olan 
yöntemleri ortaya koymada yetersiz oldukları açıklanmıştır. Işık ve Kar (2011) tarafından yapılan 
araştırma ise, ortaokul öğrencilerinin rutin olmayan problemleri çözmede yeterli olmadıklarını 
göstermektedir.Özsoy ’un(2005) ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmanın 
sonunda, yüksek başarılı öğrencilerin problemin çözümü ve çözümün değerlendirilmesi aşamalarına 
ilişkin problemlerde başarılı olamadıkları ve düşük başarısı olan öğrencilerin de problemi anlama 
aşamasında başarılı olmakla birlikte problemin çözüm yollarını bulup uygulayamadıkları ve işlem 
yürütme davranışlarını gösteremedikleri belirtilmiştir. Yazgan’ın (2007)dördüncü ve beşinci sınıf 
öğrencileri ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda, öğrencilerin kendilerine verilen eğitime 
rağmen bağıntı arama ve problemi basitleştirme stratejilerinin kullanımında zorluklaryaşadıkları, rutin 
olmayan problemleri zor buldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrenciler rutin olmayan problemlerin mantık 
gerektirdiğini açıklamışlardır. Problem çözme ilgili yapılan araştırmalarda ortaokul öğrencilerinin 
problem çözme ile ilgili zorluklar yaşadığı gözlenmiştir. 
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Problemin fark edilmesiyle başlayan problem çözme sürecindeki ilk şart sorunun tespitinin iyi 
yapılmasıdır. Sorun iyi tespit edildikten sonra çözümün bulunması daha kolaydır. Soru veya sorun 
tespit edildikten ve problem hakkında bilgi ve veriler toplandıktan sonra problemin çözümüne yönelik 
birtakım hipotezler geliştirilir ve bu hipotezlerden en uygun olanları seçilir ve en iyi çözüm yolunun 
hangisi olduğuna karar verilir (Ünsal ve Ergin, 2011). Ancak bu aşamaların başarılı olması için 
öğrencilerin problem çözme ile ilgili sahip oldukları zihinsel imgeler ortaya konulmalıdır.Bunun için en 
iyi yollardan biri metafor kullanmaktır.Metaforların bireylerin olguları anlama ve açıklamada 
kullanabilecekleri aracı bir bilgi olarak düşünülmesinden dolayı (Saban, Koçbeker ve Saban, 
2006)ortaokul öğrencilerinin matematik problemi ile alakalı oluşturdukları metaforlar onların 
matematik problemi hakkındaki algılarının ortaya koyulmasında yararlanılabilecek en güçlü zihinsel 
araçlar olarak görülebilirler. Metafor, yeni bilgi hakkındaki düşüncelerin somut bir biçimde 
açıklanmasına ve detaylandırılmasına yardımcı olmaktadır (Senemoğlu, 2005: 564). Matematik eğitimi 
araştırmacıları tarafından metafor analizinin yapıldığı araştırmalarda (Ada, Yetim-Karaca ve Kale, 2013; 
Gür, Hangül ve Kara, 2013; Oflaz, 2011; Şengül ve Katrancı, 2012; Yılmaz, 2013) çoğunlukla öğrencilerin 
matematik ya da matematik öğretmeni hakkındaki algılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle, bu araştırmada yapılan araştırmalardan farklı olarak ortaokul öğrencilerinin 
matematikproblemine ilişkin algılarınınincelenmesi düşünülmüştür. Bu nedenle araştırmada, özel 
yetenekli öğrencilerin matematik problemi çözmeye ilişkin sahip oldukları metaforlarına yer vermesi, 
bu metaforların farklı alanlarda incelenmesi yönüyle alana katkı sağlayacağı ve öğrencilerin problem 
çözme ile ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncelerinin, öğrencilerin yaklaşımları hakkında ipuçları 
vereceği düşünülmektedir.  

Tüm bunlar dikkate alındığında özel yetenekli öğrencilerin matematik problemi kavramına ilişkin sahip 
oldukları metaforların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, aşağıda yer alan araştırma 
problemlerine cevaparanmıştır: 

 1.Özel yetenekli öğrencilerin matematik problemine ilişkin olarak geliştirdikleri 
metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi temalar altındatoplanabilir? 

 2.Temalara göre özel yetenekli öğrencilerin matematik problemine ilişkin sahip 
oldukları metaforlarnelerdir? 

 

Yöntem 
 

Bu bölümde; araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, çalışma grubunun matematik 
problemi çözme hakkında geliştirdikleri metaforların toplanması ve bu metaforların incelenmesi 
hakkındaki bilgilere ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.  

Araştırma Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim” deseni kullanılmıştır. 
Olgubilim (fenomenoloji/ phenomenology) deseni, günlük hayatta farklı biçimlerde karşımıza 
çıkan, yakından tanıdığımız ancak detaylı bir bilgiye, derin bir anlam bilgisine sahip olmadığımız 
olgular üzerinde araştırma yapılmasını amaçlar. Araştırmanın konusu olan olgu hakkında 
bireylerin ya da grupların görüşleri alınarak olgunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. 
(Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Konya ili 
bulunan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim görmekteolan 102 öğrenciden toplanmıştır. 
Öğrencilerden 49 tanesi Destek Eğitim Programı’na (DEP), 53 tanesi Bireysel Yetenekleri Fark 
Ettirme Programı’na (BYF) devam etmektedir. Öğrenciler olasılık temelli örnekleme 
yöntemlerinden olan seçkisiz örnekleme ile seçilmiştir. Seçkisiz örneklemede, tesadüfî bir şekilde 
grup seçilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırmaya katılan öğrencilerde gönüllülük esası 
dikkate alınmıştır. 
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Veri Toplama 

Araştırma verilerini toplamak için DEP ve BYF grubu öğrencilerine “Matematik problemi 
çözmek… gibidir, çünkü…….” cümlesinin yazılı olduğu kağıtlar dağıtılmıştır. Öğrencilerden 
cümlenin ilk boşluğuna metaforu ve cümlenin ikinci kısmında bulunan boşluğa ise bununla ilgili bir 
gerekçe yazmaları istenmiştir. Öğrencilere bunun için 15 dakikasüre verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik 
analizi, araştırma verilerinin anlatmak istediği mesajın ortaya çıkması için verilerin kodlanması, 
kodlamadan çıkan kavramlara göre temaların bulunması ve bulunan temalara göre 
düzenlenmelerin yapılıp, ortaya çıkan sonuçların yorumlanması basamaklarını içerir(Yıldırım ve 
Şimşek, 2018). 

Özel yetenekli öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiş ve 
yorumlanmıştır: (1) Verilerin kodlanması, (2) Temaların bulunması, (3) Verilen bulunan kodlara 
ve kavramlara göre düzenlenmesi ve (4) Elde edilen bulguların yorumlanması. Elde edilen 
verilerin analizinde, birinci aşamada öğrencilerinin geliştirdikleri metaforların kavramsal olarak 
ne ifade ettiği anlamaya çalışılıp, bu kavramlara uygun bir isim yani kod verilmiştir. Buna uygun 
olan kod listesi doğrudan verilerden çıkan kavramlara göre oluşturulmuştur. Bu aşamada, her 
metaforun problem çözmeyi nasıl kavramsallaştırdığına bakılmıştır. Temaların bulunması 
aşamasında, oluşturulan kodlar ortak özelliklerine göre gruplandırılmış ve 3 tema altında 
toplanmıştır. Ayrıca bu temalar genel bir anlam içeren bir ana temaya bağlanmıştır. Böylece 
verilen bulunan kodlara ve kavramlara göre düzenlenmesi aşamasıda tamamlanmıştır. Elde 
edilen verilerin sınıflandırılması, sayısallaştırılması ve kategorileştirilmesinde Microsoft Excel 
kullanılmıştır. Bu kapsamda, araştırma verilerinin sayısallaştırılması ve kategorileştirilmesi 
aşamasında yüzde ve frekans değerleri hesaplanarak tablolarla verilmiştir. 

 
 

Bulgular ve Yorum 
 

Bu bölümde; ulaşılan araştırma bulgularına ve bu bulgulara ilişkin olarak yapılan 
yorumlamalara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan 49’u Destek Eğitim Programına, 53 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme 
Programına bağlı olan özel yetenekli öğrencilerden toplam 102veri toplanmış ve bu verilerden 
89 tanesinin geçerli metaforlar olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen metaforlar için 67 tane kod 
oluşturulmuş ve kodlar 3 temaya ayrılmıştır. Temalar duygusal boyutta problem çözme, bilişsel 
boyutta problem çözme ve fiziksel boyutta problem çözme şeklinde olup bulgular bu alt temalar 
dikkate alınarak verilecektir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin geliştirdikleri metaforlara ait temalar ve bu temaların 
dağılımına ilişkin yüzde ve frekans değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1.Matematik Problemi Çözmeye İlişkin Üretilen Metaforların Temalara Göre Dağılımı. 

 

Temalar f % 

Duygusal Boyutta Problem Çözme 11 12.4 
   
Bilişsel Boyutta Problem Çözme 26 29.2 
   
Fiziksel Boyutta Problem Çözme 52 58.4 
   

Toplam 89 100.0 

 

Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin 
matematik problemi kavramına ilişkin olarak ürettikleri metaforların yarısından fazlasının 
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(%58.4) fiziksel boyutta problem çözme kategorisinde olduğu görülmektedir. Duygusal boyutta 
problem çözme kategorisine ilişkin üretilen metaforlar en az sayıdadır. Bu durum özel yetenekli 
öğrencilerin matematik problemi çözmeyi en çok fiziksel bir olayla ilişkilendirdiklerini ve somut 
kavramları tercih ettiklerini göstermektedir.  

 

Duygusal Boyutta Problem Çözme Temasına ilişkin Üretilen Metaforlar ve Oluşturulan Kodlar  

Araştırmaya katılan öğrenciler duygusal boyutta problem çözme temasına ilişkin toplam 
11 adet metafor geliştirmişlerdir. Bu metaforlar için 9 ayrı kod oluşturulmuştur. Bu kodların 
dağılımına ilişkin yüzde ve frekans değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Duygusal Boyutta Problem Çözme Temasına İlişkin Ürettikleri Metaforların 
Kodları ve Dağılımı. 

 

Kodlar f % 

Sıkıcı  1 9.09 
Kızgınlık  1 9.09 
Kedileri sevmek 1 9.09 
Hayal Kurmak  3 27.27 
Ergenlik  1 9.09 
Eğlence  1 9.09 

   Kediyle Oynamak             1 9.09 
Mücadele  2 18.18 

Toplam 11 100.0 

 

 
Tablodan anlaşılacağı üzere, araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerin Duygusal 

Boyutta Problem Çözmeye ilişkin ürettikleri metaforların çoğunun (%27.27) hayal kurmak kodu 
ile eşleştiği görülmektedir. Üç öğrencinin hayal kurmak kodu ile ilgili cümleleri incelendiğinde, “ 
hayal kurarsak matematiğin derinliklerine dalarız “ şeklinde bir düşünceye sahip oldukları 
görülmüştür. Bu bulgu öğrencilerin somut anlamda matematiği keşfedemedikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Mücadele kodu ile üretilen metaforların çoğunluk olarak ikinci sırada yer aldığı 
görülmektedir. Bu kod altındaki cümleler incelendiğinde, öğrencilerin matematiğin mücadele 
edecek kadar zor olduğu düşüncesine sahip oldukları görülmüştür.şeklinde ifade etmiştir.  

Bu kodların olumlu ve olumsuz anlam dağılımına ilişkin yüzde ve frekans değerlerine 
Tablo 3’de yer verilmiştir. 

Tablo 3.Duygusal Boyutta Problem Çözme Temasına ile İlgili Kodların Anlam Dağılımı. 
 

 

Olumlu Kodlar f % Olumsuz 
Kodlar 

f % 

Ergenlik 1 9.09 Sıkıcı 1 9.09 

Eğlence 1 9.09 Kızgınlık 1 9.09 

Kediyle oynamak  1 9.09 Kedileri Sevmek 1 9.09 

   Hayal Kurmak 3 27.27 

   Mücadele 2 18.18 

Toplam     3 27.27  8 72.73 

 

Tablo 3 incelendiğinde Duygusal Boyutta Problem Çözme Temasınailişkin üretilen metaforlara 
ait olan ergenlik, eğlence ve kediyle oynamak kodlarına sahip 3 metaforun olumlu anlamda, 8 
metaforun ise olumsuz anlamda oluşturulduğu görülmüştür. Bu bulgu bize matematik problemi 
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çözmeye duygusal olarak yaklaşan öğrencilerin çoğunlukla olumsuz bakış açısına sahip olduklarını 
göstermektedir. 

Aşağıda yer alan Şekil 1’de araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerinin matematik 
problemi çözme ile ilgili Duygusal Boyutta Problem Çözme Temasınayönelik ürettikleri metaforlardan 
örnekler görülmektedir. 

 

Şekil 1 Özel Yetenekli Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme ile ilgili Duygusal Boyutta 
Problem Çözme Temasına ait  Ürettikleri Metaforlardan Örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel Boyutta Problem Çözme Temasınailişkin Üretilen Metaforlar ve Oluşturulan Kodlar  

Araştırmaya katılan öğrenciler bilişsel boyutta problem çözme temasına ilişkin toplam 26 metafor 
geliştirmişlerdir. Bu metaforlar için 13 ayrı kod oluşturulmuştur. Bu kodların dağılımına ilişkin yüzde ve 
frekans değerlerine Tablo 4’de yer verilmiştir.  

 
Tablo 4. Öğrencilerin Bilişsel Boyutta Problem Çözmeyeİlişkin Ürettikleri Metaforların 

Kodları ve Dağılımı. 

 

Kodlar f % 

Hesap 1 3.8 
Herşeyi Anlamak  1 3.8 
Akıl  1 3.8 
Test Çözmek/Sınav  2 7.7 
Zeka/Dahi 2 7.7 
Beyin 2 7.7 
Labirent 2 7.7 
Strateji Oyunu/Go  2 7.7 
Şifre  2 7.7 
Rubik Küp 1 3.8 
Bulmaca/Bilmece 3 11.5 
Ülke Sorunları Çözme 1 3.8 
Hayat 6 23.3 

Toplam 26 100.0 
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Tablodan anlaşılacağı üzere, öğrencilerinin Bilişsel Boyutta Problem Çözme temasına  
ilişkin olarak ürettikleri metaforların  %23.3’lük en büyük payınınhayat  kodu ile eşleştiği 
görülmektedir. Öğrencilerin hayat kodu ile ilgili cümleleri incelendiğinde, “ matematiğin hayatın 
içinde olduğu, hayatta herkesin problem çözdüğü, matematiğin de hayat gibi bazen karmaşık, 
bazen kolay olduğu” şeklinde düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu öğrencilerin 
matematiği günlük yaşamın içine aldıkları, matematik ile gerçek hayatı birbiri ile 
özdeşleştirdikleri sonucuna ulaşmayı sağlamaktadır. Bulmaca/Bilmece kodu ile üretilen 
metaforlar çoğunluk olarak ikinci sıradadır. Bu kod altındaki cümleler incelendiğinde, 
öğrencilerin “matematiğin bulmaca gibi eğlenceli olduğu”  düşüncesinde olduğu görülmüştür.  

Oluşturulan kodların olumlu ve olumsuz anlam dağılımına ilişkin yüzde ve frekans 
değerlerine Tablo 5’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 5.Bilişsel Boyutta Problem Çözme Teması ile İlgili Kodların Anlam Dağılımı. 
 

 

Olumlu Kodlar f % Olumsuz 
Kodlar 

f % 

Hesap 1 3.84 Şifre 2    7.69 
Herşeyi Anlamak 1 3.84 Rubik küp 1 3.84 
Akıl 1  Test 

çözmek/sınav 
2 7.69 

Zeka/Dahi 2 7.69 Labirent  2 7.69 
Beyin 2 7.69    
Bulmaca/Bilmece 3 11.53    
Ülke sorunları çözme 1 3.84    
Hayat 6 23.07    
Strateji oyunu/Go 2 7.69    

Toplam     19 73.08    7 26.92 

 

Tablo 5’ den,Bilişsel Boyutta Problem Çözme Temasına ilişkin üretilen metaforlara ait olan 
test çözmek, labirent, rubik küp ve şifre kodlarına sahip toplam 7 metaforun olumsuz anlamda, 
19 metaforun ise olumlu anlamda oluşturulduğu görülmektedir. Bu bulgu bize matematik 
problemi çözmeye bilişsel olarak yaklaşan öğrencilerin çoğunlukla olumlu bakış açısına sahip 
olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin bilişsel alanda matematiğe karşı pozitif bir bakış açısına 
sahip oldukları söylenebilir. 

Aşağıda yer alan Şekil 2’de araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerinin matematik 
problemi çözme ile ilgili Bilişsel Boyutta Problem Çözme Temasına yönelik ürettikleri 
metaforlardan örnekler görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Özel Yetenekli Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme ile ilgili Bilişsel Boyutta 
Problem ÇözmeTemasına ait  Ürettikleri Metaforlardan Örnekler 
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Fiziksel Boyutta Problem Çözmeye ilişkin Üretilen Metaforlar ve Oluşturulan Kodlar  

 

Araştırmaya katılan öğrenciler fiziksel boyutta problem çözme temasına ilişkin toplam 52 
metafor geliştirmişlerdir. Bu metaforlar için 43 ayrı kod oluşturulmuştur. Bu kodların dağılımına 
ilişkin yüzde ve frekans değerlerine Tablo 6’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 6. Öğrencilerin Fiziksel Boyutta Problem ÇözmeTemasına İlişkin Ürettikleri 

Metaforların Kodları ve Dağılımı. 
 

 

Kodlar f % Kodlar f % Kodlar f % 

Galaksi   2 3.8 Ateş 4 7   Sinema 1 2 
İnsan   2 3.8 Ferahlık 1    2 Araba sürmek 1 2 
Çikolata    2 3.8 Nehirde boğulmak 1    2 Termik santral 1 2 
Şarj 1 2 Dağa tırmanmak 1    2 Soğumuş çay 1 2 
Uç 1 2 Can 1    2 Ananas soymak 1 2 
Oyun 3 5.8 Hazine 1 2 Basketbol 1 2 
Korku filmi 1 2 Kurabiye 1 2 Parkur  1 2 
Kara delik 2 3.8 Dondurma 1 2 Düğme iliklemek 1 2 
Su  2 3.8 Atom 1 2 Kulaklık 1 2 
Kördüğüm 1 2 Dipsiz kuyu 1 2 Kalemtraş 1 2 
Sonsuz yol 1 2 Acı biber 1 2 Bisiklet sürmek 1 2 
Çığ 1 2 Kapı açmak 1 2 Tatlı 1 2 
Hayvan Avlamak 1 2 Mandala 1 2 Merdiven 1 2 
Ceket 1 2 Oyuncak 1 2 Hapishanede yemek        

yemek 
     1         2 

      Toplam 52 100.0 

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerinin Fiziksel Boyutta Problem Çözme temasına  ilişkin 
olarak ürettikleri metaforların büyük çoğunluğunun (%7) ateşkodu ile eşleştiği görülmektedir. 
Öğrencilerin ateş kodu ile ilgili cümleleri incelendiğinde, “ matematiğin ateş gibi her şeyi 
yakacağı, matematik problemi çözerken beyinlerinin yandıkları, çok zorlandıkları” şeklinde 
düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu öğrencilerin matematiği yapmakta zorluk 
çektiklerini göstermektedir. Oyun kodu ile üretilen metaforlar çoğunluk olarak ikinci sıradadır. 
Bu kod altındaki cümleler incelendiğinde, öğrencilerin “matematiğin oyun gibi eğlenceli olduğu”  
düşüncesinde olduğu görülmüştür.  

Belirlenen kodların olumlu ve olumsuz anlam dağılımına ilişkin yüzde ve frekans 
değerlerine Tablo 7’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 7.Fiziksel Boyutta Problem Çözme Teması ile İlgili Kodların Anlam Dağılımı. 
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Olumlu Kodlar f % Olumsuz 
Kodlar 

f % 

İnsan 2 3.84 Galaksi   2    3.84 
Çikolata 2 3.84 Şarj 1 1.92 
Uç 1 1.92 Korku filmi 1 1.92 
Oyun 3 5.76 Kara delik   2 3.84 
Su 2 3.84 Kördüğüm   1 1.92 
Hayvan Avlamak 1 1.92 Sonsuz yol  1 1.92 
Ceket 1 1.92 Çığ 1 1.92 

  Ferahlık 1 1.92 Ateş 4 7.69 
Can 
Kurabiye 

1 
1 

1.92 
1.92 

Nehir 
Dağ 

1 
1 

1.92 
1.92
  

Merdiven 1 1.92 Hazine 1 1.92 
Kapı açmak 
Mandala 
Oyuncak 
Sinema 
Ananas soymak 
Basketbol 
Kulaklık 
Kalemtraş 
Düğme iliklemek 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 
1.92 

Dondurma 
Atom 
Dipsiz kuyu 
Acı biber 
Araba sürmek 
Termik santral 
Soğumuş çay 
Parkur 
Hapishane 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.92 
   1.92 
    1.92 
   1.92 
   1.92 
   1.92 
   1.92 
1.92 
1.92 

Bisiklet sürmek 
Tatlı 
 
 

1 
1 

1.92 
1.92 

   

Toplam     27  52.0    25      48.0 

 

Tablo 7 incelendiğindeFiziksel Boyutta Problem Çözme Temasına ilişkin üretilen 
metaforların 27 tanesi olumlu, 25 tanesi ise olumsuz anlamda oluşturulmuştur. Yüzdelere 
bakıldığında %52 olumlu, %48 olumsuz anlamda metafor üretildiği görülmüştür. Bu bulgu bize 
matematik problemi çözmeyi fiziksel bir olay ya da nesne ile eşleştiren öğrencilerin çoğunlukla 
olumlu bakış açısına sahip olduklarını, matematiği eğlenceli bulduklarını, matematik problemi ile 
uğraşmaktan zevk aldıklarını göstermektedir. Öğrencilerin matematiğe karşı pozitif bir bakış 
açısına sahip oldukları söylenebilir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3’de araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerinin matematik 
problemi çözme ile ilgili Fiziksel Boyutta Problem Çözme Temasına yönelik ürettikleri 
metaforlardan örnekler görülmektedir. 

Şekil 3. Özel Yetenekli Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme ile ilgili Fiziksel Boyutta 
Problem Çözme Temasınaait  Ürettikleri Metaforlardan Örnekler 
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  Problem çözme ile ilgili öğrenciler tarafından üretilen metaforların%55’inin olumlu 
anlamda %45’inin olumsuz anlamda kullandığı görülmektedir. Bu da genel olarak öğrencilerin 
problem çözmeyi eğlenceli bir kavram olarak kabul ettiği şeklinde yorumlanabilir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 
Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerin algılarına göre matematik problemi çözme 

kavramına ilişkin metaforların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, öğrenciler 
toplam 89 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar duygusal boyutta, fiziksel boyutta, bilişsel 
boyutta olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır. Öğrenciler bu temalar içerisinde en çok sayıda 
metaforu fiziksel boyutta problem çözme temasına ilişkin olarak kullanmışlardır. Bununla birlikte 
duygusal boyutta problem çözme temasına ilişkin metaforların bilişsel boyutta problem çözme 
temasına ilişkin metaforlardan daha az sayıda olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin 
matematik problemi çözme kavramını günlük yaşamları ile daha çok ilişkilendirip, 
somutlaştırabildiklerini destekler niteliktedir.  

Duygusal boyutta problem çözme temasında 3 metafor olumlu anlamda 8 metafor 
olumsuz anlamda kullanılmıştır. Problem çözmeyi bu boyutta tanımlayan öğrenciler, problem 
çözmeyi yaşadıkları olumsuz durumlarla eşleştirmiş ve problem çözmeye sıkıcı, yapılamadığında 
kızgınlık yaratan, mücadele edilecek kadar zor, sonuca ulaşılamayan bir kavram olarak 
görmüşlerdir. Araştırmanın sonucu,Sezgin-Memnun (2015) tarafından yapılan araştırmanın 
sonucunda ulaşılan öğrencilerin problem çözmeyi karmaşık/zor olarak görmesi ile 
örtüşmektedir. Duygusal boyutta problem çözme temasına ilişkin olumlu anlamda az sayıda 
metafor üretilmesi bu sonucu destekler niteliktedir. Öğrencilerin duygusal açıdan içinde 
bulunduğu durumlar da üretilen metaforları etkilemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
problemi çözmeyi zor bir kavram olarak algılamaları sonucu Arslan ve Altun (2007), Işık ve Kar 
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(2011), Özsoy (2005) ve Yazgan (2007) tarafından yapılan araştırmaların sonucunda ulaşılan 
öğrencilerin problem çözmede zorlandıkları sonucu ile örtüşmektedir. 

Bilişsel boyutta problem çözme temasında 19 metafor olumlu anlamda 7 metafor 
olumsuz anlamda kullanılmıştır. Bu bağlamda öğrenciler matematiği eğlenceli, hayatın içinde 
olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin bilim ve sanat merkezi matematik derslerindeki başarıları 
onların zihinsel imgelerine olumlu anlamda etki etmiştir. 

Fiziksel boyutta problem çözme temasında 27 metafor olumlu anlamda 25 metafor 
olumsuz anlamda kullanılmıştır. Bu temada öğrenciler problem çözmeyi çikolata, kurabiye, 
sinema, ananas gibi sevdikleri nesnelerle ilişkilendirerek kendilerine yakın hissettiklerini ifade 
etmişlerdir. Olumsuz metaforların azımsanmayacak derecede olması öğrencilerin matematik ile 
ilgili sahip oldukları inanç ve düşüncelerinden kaynaklanabilir. Çünkü bu düşünceler öğrencilerin 
problem çözme becerilerini etkilemektedir (Fitzpatrick, 1994).  

Yapılacak olan araştırmalarda, farklı bilim sanat merkezi öğrencilerinin matematik 
problemi çözme ile ilgili zihinsel imgeleri incelenip, sonuçlara göre bilim sanat merkezleri arası 
fikir alışverişleri yapılabilir. Farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin problem çözme ile ilgili algıları 
incelenip eğitim ortamlarının bu yönde geliştirilmesi sağlanabilir. 
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Özel Yetenekli Çocuklar ile Özel Yetenek Potansiyeli 

Olan Çocukların Zekâ Puanı ve Aile Tutumları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Şirin Çetin245, Hüseyin Mertol246, Ersin Moral247, Senem Aşkın248 

Özet 

Bu çalışmada amaç özel yetenekli bireysel değerlendirme sürecindeki çocuklara sahip ailelerin 

tutumlarının bireysel değerlendirme puanları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 

2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 2, ve 3. sınıftaki 1591 öğrenciden grup tarama 

uygulamasını geçip bireysel değerlendirme sürecine kalan 91 özel yetenekli öğrencilerin aile 

tutumlarını öğrenmek için Ebeveyn Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 

Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ilden alınmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen bilgiler analiz 

edilerek yorumlanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS (version 21; IBM, Armonk, NY) paket 

programı kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılara demografik bilgi formu verilerek, bazı bilgilerin elde 

edilmesi sağlanmış ve bu bilgiler ile aile tutumları arasındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığı 

incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda koruyucu aile tutumunun bireysel değerlendirme puanı 

ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelime: Özel Yetenekli Çocuklar, Aile Tutumları, Bireysel Değerlendirme Puanları 

 An Analysis of the Relationship Between Intelligence Score and Family Attitudes of Gifted 

Children and Children With Special Talent Potential 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate the impact on individual assessment scores of 

attitudes of families who have children that are in the process of special talent individual 

assessment. For this purpose, the Parental Attitudes Scale have been used to determine the 

family attitudes of 91 gifted students who have qualified for individual assessment process by 

passing the group screening application in the general ability field among 1591 students who 

are in the 1st, 2nd and 3rd grade age group in 2017-2018 academic year. The students who 

have participated in the study have been selected from a province in the Black Sea Region. It 

has been interpreted by analyzing with the information obtained from the Attitudes Scale. 

                                                           
245 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
246 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 
247 Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, ersinmorall@gmail.com 
248 Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
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SPSS (version 21; IBM, Armonk, NY) package program has been used for statistical analysis. In 

addition, some information has been obtained by providing demographic information form to 

participants and it has been examined whether the relations between this information and 

family attitudes were meaningful. As a result of the study, it has been concluded that the 

protective family attitude is related to the individual evaluation score.  

Keywords: Gifted Children , Family Attitudes, Individual Assessment Scores 

Giriş: 

Zekâ üzerinde tartışılan en önemli konuların başında gelmektedir. Zekânın; mevcut 

duygu ve düşünceleri doğru algılayıp bu algıladıklarımızı ifade edebilme süreçlerinin 

tümü olarak tanımlanabilmektedir (Gardner, 1983). Zekâya etki eden birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler yaşanılan kültür, çevre ve ailedir. Çocuğun en iyi şekilde 

büyüme ve gelişmesi ailenin olumlu sevgi dolu tutumuna bağlıdır. Aile, çocuğun içinde 

kendini bulduğu ve sosyalleşmesini sağlayan ortamdır (Wechselberg ve Puyn,1993).   

Özel yetenekli öğrenciler diğer yaşıtlarına göre ailesinden daha fazla ilgi 

beklemektedir.Kısacası normal gelişim gösteren öğrencilere kıyasla daha fazla yetişkin 

desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.   Özel yetenekli öğrenciler için destekleyici bir aile 

ortamı normal gelişim gösteren öğrencilere kıyasla daha fazla önemlidir (Deur, 2011) . 

Özel eğitime ihtiyacı olan her bireyin mutlaka aile desteğine ihtiyacı yaşam boyunca 

sürmektedir. Aslında hayattaki  başarıve mutluluk algısıdazekâ düzeyine göre 

değişkenlik göstermektedir (Law, Wong ve Song,  2004). 

Çocukların dünyaya geldiği andan itibaren bakım sorumluluğu ailenin görevidir.  

Ailenin temelini oluşturan anne ve babaların, yetiştirdikleri çocuklarına karşı tutumları, 

çocukların gelişimi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Tutumlar, öncelikle 

ailelerin  eğitim durumundan sosyo ekonomik  özellikleri olmak bir çok unsurun 

sonucunda oluşmakta veya  duruma ve  koşullara bağlı olarak değişikliğe 

uğrayabilmektedir. Uzmanların görüşleri doğrultusunda çocukların etkin ve zihinsel 

açıdan etkili bireyler olarak yetişmesi isteniyorsa, baskıcı olmayan, esnek ve hoşgörülü 

aile ortamında yetişmesi önem arz etmektedir. Baskıcı, fazla hoşgörülü, duyarlı olmayan 

ailelerin çocuklarında denetimi güç davranışların oluşması kaçınılmaz bir durumdur. 

Aileler çocuklarına eğitim verirken, çocuklarının gelişimsel özelliklerini gözlemleyerek 

incelemeli, çocuklarının durum ve ihtiyaçlarına uygun cevap veren yetişkinler olmak 

için çaba göstermelidirler (Yörükoğlu, 1995:200; Yavuzer,2001).           
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Ülkemizde geleneksel ataerkil yapıdaki toplumlarda, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi 

ile ilgili kültürel ve geleneksel kalıplaşmış görüşlere sık rastlanmaktadır. Çocuk 

yetiştirme ve çocukla ilgilenme annenin görevi olarak algılanıp, baba ise  daha çok evin 

geçimini sağlayacak  kişi olarak  ekonomik  sorumluluğu üzerine almaktadır 

(Evans,1997).  

Galton, zekânın kalıtımla, soydan soya geçtiğine inanmakta veaileler arasındaki 

yeteneklerde kalıtımsal farklar bulunduğunuileri sürmektedir (Dearly ve Simith,2004). 

      Ailenin çocuğun yaşamı üzerindeki etkisi doğumdan ölüme kadar devam 

etmektedir. Her çocuk belirli bir potansiyele sahip doğar. Hem dış dünyayı hem de 

kendini daha iyi tanımak için geçen süre insan doğduktan sonra başlar. Sosyalleşmekte 

olan  insanın bu sosyal ilişkilerin bir sonucu olarak  sahip olduğu potansiyel 

yeteneklerini tanıma süreci de önem arz etmektedir (Büyükboyaci,  .,KumartaşIı, & 

Kodaman ,  2015). Kimileri sahip oldukları bu potansiyellerini tam anlamıyla 

gerçekleştiremeyebilir.  Sahip olduğu bu potansiyellerini kullanmak için uygun çevre 

bulamadığı zaman çocukların yeteneklerinde gelişme imkânı olmamaktadır. Sevgi ve 

saygı temeline dayalı ilişkilerin ağır bastığı aile ortamında büyüyen çocuğun gelişim 

süreci daha olumlu olurken;  kavgalı, geçimsiz, huzursuz bir aile içerisinde çocuğun 

gelişim süreci olumlu geçmemektedir (Senemoğlu, 2003).  Ailelerin çocukları ile 

düzgün ve etkili bir iletişim kurabilmeleri oldukça önem arz etmektedir. Çocukların 

gelişimi için anne ve babaların tutumları çocuklarına karşı saygı ve sevgi çerçevesinde 

olursa, karşılaşacakları sorunlara karşı daha fazla duyarlı, kendi duygu ve fikirlerini 

daha doğru ifade edebilen çocuklar yetişir (Aral, Kandır ve Yaşar, 2003). 

Çocuğun küçük yaşlarda sınırlı ve dar bir uyarıcı bir ortamdan, zihinsel açıdan gelişimi 

daha zengin ve uyarıcısı daha fazla olan bir ortama geçmesi çocukta 20 puana varan bir 

zekâ puanı farkını ortaya çıkarmaktadır. Bu zekâ farkı,  çocukların gelecekteki meslek 

yaşamında önemli farkı da ortaya çıkarabilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda çocuğun 

eğitimi için erken başlanılan yılların değeri oldukça önem arz etmektedir. Erken 

dönemde çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek onun ileriye doğru adım atmasını 

sağlayarak, aynı zamanda onu daha başarılı kılacaktır (Poyraz ve Dere, 2003). Bundan 

dolayı aileler, çocukların kendilere ait bir bakış açısı geliştirmelerine dikkat etmelidirler. 

Bu bakış açısının gelişmesi için ailelerinde kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. 

Ailelere eğitim yoluyla duyguları fark etme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerisinin,  

farklı duygularla mücadele etme, empati yeteneğini geliştirme, ilişkileri yönetebilme 

gibi eğitimler verilirse bu eğitimler doğrultusunda, aile örnek ve başarılı bir model teşkil 
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edebilecektir. Erken yaşlardan itibaren zekâ gelişimi ailerin çocuklarına doğrudan 

söyledikleri veya yaptıkları değil de,  kendi duygularını ortaya çıkarmaları ve 

aralarındaki etkili iletişim rol ve modeliyle verilir (Goleman 1996).   

Özel yetenekli çocuklara sahip aile bireyleri,  kendilerini ilk başta ödüllendirilmiş 

hissedebilirler fakat zamanla özel yetenekli çocuklara yetememek bu hissin yerini 

cezaya bırakabilir. Özel yetenekli olmak, çocuk ve aile için çeşitli sosyal duygusal 

sorunlarla mücadele etmeyi beraberinde getirmektedir. Özel yetenekli çocuğa sahip 

olmak kim zaman keyif ve gurur veren bir durumken kimi zaman zorlayıcı ve 

mücadeleci bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Moon, 2004).  Özellikle ailelerin 

özel yetenekli çocuklarla ilgili tutumları sorunlarla başa çıkmada önemli bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sırasıyla bu tutumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

Demokratik tutum; bu tutumu benimseyen aileler,  çocuklarından bir yetişkin gibi 

olgun davranmasını beklemektedirler. Çocukların belirlenen kurallara uymalarına 

oldukça önem gösterirler.Samimi ve cana yakın kişiliktedirler, duyarlı bir şekilde 

çocuklarını dinleyip önemserler, aile içinde alınacak kararlarda fikirlerine başvururlar. 

Otoriter tutum gösteren aileler, koymuş oldukları kurallara çocuklarının sorgulamadan 

koşul getirmeden uymalarını şart koşarlar. 

İzin verici tutuma sahip aileler ise, çocuklarına oldukça fazla özgür bırakmayı tercih 

ederler, bu aileler çocuklarını kontrol edemezler bazen ileri boyutta ihmale varan bir 

vurdumduymaz tavırlar sergileyebilirler. Çocuklarıyla, iletişimi oldukça en az seviyede 

olan ailedirler.  

Aşırı Koruyucu tutuma sahip olan aileler ise, kendine güveni az,  daha çok çekingen, 

daima bir başkasının  desteği ile varlığını devam ettiren, belirli beceriler açısından   

yaşıtlarına daha yavaş gelişim gösteren  çocuklara sahip olan ailedirler (Kuzgun, 1991; 

Yavuzer, 1994 ; Afat, 2013) 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı özel yetenekli olduğu düşünülen, BİLSEM grup tarama 

uygulamasını geçen ve bireysel değerlendirme sürecindeki çocuğa sahip ailelerin 

tutumları ile zekâ düzeyi puanları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çerçevede dört 

temel soruya yanıt aranmıştır: 

Ailenin demokratik tutumu ile öğrencinin bireysel değerlendirme puanı arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 
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Ailenin otoriter tutumu ile öğrencinin bireysel değerlendirme puanı arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

Ailenin aşırı koruma tutumu ile öğrencinin bireysel değerlendirme puanı arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Ailenin izin verme tutumu ile öğrencinin bireysel değerlendirme puanı arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilde 

1.,2. ve 3. sınıf da olan, 1591 öğrenciden grup tarama uygulamasını geçip bireysel 

değerlendirme sürecine kalan 91 özel yetenekli çocuk adayının ailesi ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu çocuklardan bireysel değerlendirmeyi 43’ü geçerken, 48’i geçememiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmanın veri toplama aracını; yazarlar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

kişisel bilgi formu ve Demir (2008) tarafından geliştirilen Ebeveyn Tutum Ölçeği 

oluşturmaktadır. Ebeveyn Tutum Ölçeği 4 farklı ebeveyn tutumu ve toplamda 46 

maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ankette yer alan 17 madde (2-5-6-7-10-

13-14-15-18-20-23- 25-29-36-37-38-42) , çocuğun ayrı bir kişi olduğunu kabul etmeyi, 

bağımsız bir kişilik geliştirmesini ve fikirlerini açıkça ifade etmesini teşvik etmeyi 

içerdiği için demokratik tutuma, 11 madde (3-9-11-19-26-27-32-35-39-40-45) çocuğun 

ayrı bir birey olduğu kabulünün olmayışını, tersine ebeveynin çocuğun sahibi olduğu 

anlayışını, tek yönü iletişimi, baskıyı, kurallara koşulsuz itaati, sözel ve fiziksel ceza 

gibi konuları içerdiği için otoriter tutuma, 9 madde (4-8-12-16-21-22-28-41-46) 

çocuğun kendi başına yetemeyeceği, bu nedenle sürekli korunması gerektiği inancını, 

uygun olmayan müdahaleleri, aşırı kontrolü ve çocuğa sorumluluk vermekten 

kaçınmayı içerdiği için aşırı koruyucu tutuma, 9 madde (1-17-24-30-31- 33-34-43-44) 

ise çocuğun her yaptığını hoş karşılama, çok fazla özgürlük tanıma ve çocuğu şımartma 

gibi konuları içerdiği için izin verici tutuma aittir.  

Ebeveyn Tutum Ölçeğindeki maddeler davranış biçimleri şeklinde olup, her bir davranış 

biçiminin karşısında sıklık oranlarına göre farklılaşan 5 seçenek bulunmaktadır. Bunlar; 

“Her zaman böyledir”; “Çoğunlukla böyledir”; “Bazen böyledir”; “Nadiren böyledir” 
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ve “Hiçbir zaman böyle değildir” şeklinde oluşturulmuştur. Böylece soru maddelerini 

yanıtlayan anne-babaların, söz edilen davranışı ne sıklıkta yaptıklarını ifade etmeleri 

sağlanmıştır. Her madde için bu seçeneklerden biri işaretlenmektedir. Maddelerin 

puanlanmasında “Her zaman böyledir” 5, “Hiçbir zaman böyle değildir” ise 1 puan 

almaktadır. Her boyuttan alınan puanlar ayrı ayrı hesaplanarak her boyut için bir puan 

elde edilmektedir. Yüksek puan almak o boyutun temsil ettiği davranış şeklini 

benimsemek anlamına gelmektedir. 

Bu araştırma çerçevesinde elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen ölçeğin 

güvenirliliğinin belirlenmesinde Cronbachalphakatsayısı kullanılmıştır. 

Cronbachalphadeğerleri araştırıldığında demokratik boyut için 0.83, otoriter boyut için 

0.71, aşırı koruyucu için 0.75 ve izin verici boyut için ise 0.77 şeklinde bulunmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin istatistiksel analizlerinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde araştırmada kullanılan demografik özellikler için frekans tabloları 

ve diğer tüm değişkenler için ise güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon 

analizinden yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Değişken  N % 

Özel yetenekli 

Sınavı Geçme 

Durumu 

Sınavı Geçen 43 47.3 

Sınavdan Kalan 48 52.7 

Sınıf 

1 36 39.6 

2 26 28.6 

3 29 30.8 

Anne Yaşı 

26-30 7 7.7 

31-35 31 34.1 

36-40 39 42.9 

41-45 12 13.2 
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46-50 2 2.2 

Baba Yaşı 

31-35 17 18.7 

36-40 34 37.4 

41-45 29 31.9 

46-50 5 5.5 

51-55 6 6.6 

Çocuk Sayısı 

1 19 20.9 

2 60 65.9 

3 9 9.9 

4 ve daha fazla 3 3.3 

Anne Eğitim 

Durumu 

Ortaokul 6 6.6 

Lise 17 18.7 

Ön Lisans 4 4.4 

Üniversite 52 57.1 

Y Lisans 5 5.5 

Doktora 7 7.7 

Baba Eğitim 

Durumu 

Ortaokul 6 6.6 

Lise 7 7.7 

Ön Lisans 14 15.4 

Üniversite 48 52.7 

Y Lisans 8 8.8 

Doktora 8 8.8 

Anne Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 60 65.9 

Çalışmıyor 31 34.1 

Ailenin Aylık 

Geliri 

0-1500 2 2.2 

1501-3000 8 8.8 

3001-4500 15 16.5 

4501-6000 24 26.4 

6001-8000 27 29.7 

8001 ve üstü 15 16.5 

 

Öğrencilerin demografik bilgilerine İlişkin bulgularTablo 1’de verilmiştir. Araştırma 

örneklemini 91 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden özel yetenekli sınavını %47.3 
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ü geçerken, %57.2 si sınavdan kalmıştır. Bu öğrencilerin 36 sı(%39.6) 1. Sınıf 26 

(%28.6) 2. Sınıf, 29 ‘u %30.8 3. Sınıfa devam etmektedir. Bu öğrencilerin annelerinin 

yaşları 26-30 olanlar 7 kişi (%7.7), 31-35 olanlar 31kişi (34.1), 36-40 aralığı 39 kişi 

(%42.9), 41-45 yaş aralığı 12 kişi (%13.2), 46-50 aralığı ise 2 kişiden (%2.2)  

oluşmaktadır. Bu öğrencilerin babalarının yaşları  31-35 olanlar 17kişi (%18.7), 36-40 

aralığı 34 kişi (%37.4), 41-45 yaş aralığı 29 kişi (%31.9), 46-50 aralığı ise 5 kişi (%5.5)   

51-55 yaş aralığı 6 kişi (%6.6) dan oluşmaktadır. Özel yetenekli sınavına giren 

ailelerdeki çocuk sayısını incelediğimizde ise tek çocuklu aile sayısı 19(%20.9) iken, 2 

çocuklu aile sayısı 60(%65.9) ve 3 çocuklu aile sayısı 9(%9.9) ve 4 ve daha fazla 

çocuklu aile 3 (%3.3) şeklindedir. Bu öğrencilerin annelerinin 6 (%6.6)sı ortaokul 

mezunu, 52 (%57.1) üniversite mezunu, 4 (%4.4) önlisans, 17 (%18.7) lise,5(%5.5) 

yüksek lisans ve 7 (%7.7) doktoramezunudur. Bu öğrencilerin babalarının 6 (%6.6) sı 

ortaokul mezunu, 7 (%7.7) lise, 14 (%15.4) önlisans mezunu, 48(%52.7) üniversite, 

8(%8.8) yüksek lisans ve 8(%8.8) doktora mezunudur. Öğrencilerin annelerinin çalışma 

durumları incelendiğinde 60(%65.9) çalışırken; 31(%34.1) ise çalışmamaktadır. 

Öğrencilerin aylık gelirleri incelendiğinde 2 (%2.2) ailenin geliri 1500tl den düşük iken; 

8(%8.8) ailenin geliri 1500-3000tl arasındadır. Yine öğrencilerin 15(%16.5)inin aylık 

geliri 3000-4500 tl arasında iken 24(%26.4) 4500-6000tl arasındadır. 27(%29.7) 6000-

8000 arası bir gelire sahip iken; 15(%16.5) 8000tl ve üstü gelire sahiptir. 

Araştırmada öğrencilerin sınavdan aldıkları özel yetenekli zekâ puanı ile ailelerinin 

tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve 

değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olup olmadığı araştırılmıştır. 

Ailenin demokratik tutumu ile öğrencinin bireysel değerlendirme puanı arasında anlamlı 

bir ilişki varmıdır? 

Ailenin otoriter tutumu ile öğrencinin üstün yetenek puanı arasında anlamlı bir ilişki 

varmıdır? 

Ailenin aşırı koruma tutumu ile öğrencinin üstün yetenek puanı arasında anlamlı bir 

ilişki varmıdır? 

Ailenin izin verme tutumu ile öğrencinin üstün yetenek puanı arasında anlamlı bir ilişki 

varmıdır? 

Araştırmada öğrencilerin sınavdan aldıkları üstün zekâ puanı ile ailelerinin tutumları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda 
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Demokratik (r=0.332), Otoriter(r=0.072), Aşırı Koruma(r=0.577),  İzin Verici(r=0.069) 

aile tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.  

Ailelerin tutumları demokratik, otoriter, aşırı koruma ve izin verici alt boyutlarının sınav 

puanları üzerinde etkisi var mıdır? Sorusuna yanıt araştırmak için ise çoklu regresyon 

modeli oluşturulmuştur. Regresyon modelinde bağımlı değişken (Y) bireysel 

değerlendirme puanı ve bağımsız değişkenler demokratik, otoriter, aşırı koruma ve izin 

verici tutumlardır. 

Tablo 2 Ailelerin tutumlarının alt boyut puanlarının bireysel değerlendirme 

puanları üzerinde etkisi 

Değişkenler Beta Standart Hata p 

Demokratik 0.348 0.286 0.227 

Otoriter -0.128 0.483 0.792 

Aşırı Koruma 1.739 0.315 <0.001 

İzin Verici -0.382 0.477 0.425 

 

Tablo 2 deki veriler değerlendiğinde bireysel değerlendirme puanı ile   aile 

tutumlarının alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir 

(R=0.58,R2=0.34,p<0.001). R2 değerine göre aşırı koruma bireysel değerlendirme 

puanının %34’ünü açıklayabilmektedir.  Bireysel değerlendirme puanının ailenin aşırı 

koruma alt boyutu ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz(p<0.0001). Yine Tablo 2deki 

verilere bakıldığında ailelerin demokratik, otoriter ve izin verici tutumlarının bireysel 

değerlendirme puanlarını etkilemediği görülmektedir (p=0.227,p=0.792,p=0.425). 

 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışmamızın sonuçlarına göre BİLSEM grup tarama uygulamasını geçen öğrencilerin 

ailelerinin tutumları ile zekâ düzeyi puanları incelendiğinde koruyucu aile tutumunun 

öğrencilerin bireysel değerlendirme puanı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Alanyazında 

yapılan çalışmalara bakıldığında Afat (2013) tarafından “Üstün zekânın yordayıcı 

olarak ebeveyn tutumları’’ adlı çalışmada ebeveynlerin tutumları ile zekâ arasında 

yakından ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizinde üstün zekâya dair en güçlü 

yordayıcı olarak “aşırı korumacı ebeveyn tutumu” tespit edilmiştir. Demokratik ve 

koruyucu tutumu aileler tarafından benimserken izin verici ve otoriter tutumun özel 

yetenekli çocukların aileleri tarafından benimsenmediği saptanmıştır.Campbell de 
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(1997)  okul öncesindeki özel yetenekli çocuklarla yaptığı araştırmada başarının en 

temel ilkesi olarak güven hissi, disiplin ve düzen,  düzenli çalışma alışkanlığı kazanmış 

olma,  destekleyici aile tutumları olduğu görüşünü desteklemiştir.  Dwairy, (2004)  Arap 

özel yetenekli ergenlerin üzerinde yaptığı çalışmasında ailelerinin otoriter olma eğilimli 

oldukları bunun yanında üstün olmayan ergenlerin ailelerinden daha az otoriter 

oldukları bulunmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki; zekânın bir çok 

başarı ölçütünün yanında liderlik üzerindeki etkisini incelemeye yönelmişlerdir. Bu 

doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar bilişsel zekânın liderlik ile ilişkili olduğunu 

ortaya koymuştur (Mandell ve Pherwani, 2003). 

Özgür, demokratik tutumlar kişisel gelişimi yolunda önemli etkenler gibi 

görünmektedir. Bu tutumlar etrafında toplanmış toplumların gelişmesi daha olası bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüşler ve fikirler eleştirisel bir bakış açısı ile 

yorumlandığında bilimsel değer arz eder. Bu durumda üstün özellikler gösteren özel 

yetenekli çocukların duygusal zekâ yüksek bireylerin bilimsel tutumlarının da olumlu 

yönde olması beklenir. Bu bağlamda Ailenin en önemli görevi zekânın ve bilimsel 

tutumun gelişmesi için ortam yaratmak olmalıdır. Böyle bir durumda uygun ortamı 

yaratmak aile kadar okulların ve eğitimcilerinde görevidir.  
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İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Yaşam Kalitelerinin 

Çocukların Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi 

Beyhan Özge Yersel249, Ender Durualp250 

 

Öz 

 Araştırma, doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam 
kalitelerinin, çocuklara ilişkin bazı özellikler açısından anne görüşlerine göre incelenmesi amacıyla 
nedensel karşılaştırmalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubuna, Ankara il merkezindeki 
işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu alanında eğitim veren özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezine devam eden, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu ve nörolojik 
sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu haricinde engeli bulunmayan sekiz-18 
yaşları arasındaki 200 çocuğun anneleri gönüllük esasına göre alınmıştır. Çocuklara ait özelliklerin 
belirlenmesinde “Genel Bilgi Formu”, yaşam kalitelerinin incelenmesinde Varni ve ark. (1999) tarafından 
geliştirilen ve Çakın Memik (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği 
(ÇİYKÖ) Ebeveyn Formu” kulllanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği ile Mart-Nisan 2018 
tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, t testi, Mann Whitney U 
testi, Kruskal Wallis-H testi ve One Way Anova testlerinden yararlanılmıştır. Çocukların büyük bir 
çoğunluğu kız, sekiz-12 ve 13-18 yaşlarında ve ilkokula devam etmektedir. Araştırma sonucunda; bir 
kardeşe sahip, işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden bir kardeşi olan ve dil-konuşma 
bozukluğu olmayan çocukların yaşam kalitesinin yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Elde edilen 
bulgular doğrultusunda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince anne ve çocuklarına yaşam 
kalitesini yükseltmeye yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanması önerilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Çocuk/Ergen, İşitme Yetersizliği, Yaşam Kalitesi 

Abstract 

 The study was conducted as a causal comparative study in order to examine the quality of life of 
children between the ages of 8 and 18, who were diagnosed with congenital hearing impairment 
according to the mother's views in terms of some characteristics of the children. Mothers of 200 children 
aged between 8 and 18 with no major developmental disabilities, neurological problems or any 
disabilities other than hearing impairment and language-speech  disorder, attending special education 
and rehabilitation centers in the city center of Ankara, were included on a voluntary basis. “General 
Information Form” was used in determining the characteristics of children, and “Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL)” parent form which was developed by Varni et al. (1999) and adapted to Turkish by 
Çakın Memik (2005) was used to determine the quality of life. The data of the study was collected using 
the face to-face interview technique between March-April 2018. Kolmogorov-Smirnov, t, Mann Whitney 
U, Kruskal Wallis-H and One Way Anova tests were used to analyze the data. The majority of children 
are girls, aged between 8-12 and 13-18, and attend primary school. As a result of the study, the quality 
of life of children with a sibling who is attending an institution due to hearing impairment, and without 
language and speech disorders were higher 0.05). In light of the study, it has been suggested that special 
education and rehabilitation centers should provide counseling services and support to parents and 
their children in order to improve their quality of life. 

 Keywords: Child/adolescent, Hearing Impairment, Quality of Life 
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*Bu çalışma, sorumlu yazarın “İşitme Yetersizliği Olan 8-18 Yaş arası Çocukların Yaşam Kalitelerinin Anne 

Görüşlerine Göre İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiş ve “28. Uluslar arası Eğitim Bilimleri 

Kongresi- ICES-UEBK”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Giriş 

Yaşam kalitesi, psikoloji, sosyoloji gibi pek çok disiplinin ele aldığı bir kavramdır ve bu nedenle pek 
çok tanımı bulunmaktadır. Schalock & Verdugo (2002), yaşam kalitesini “bireyin içerisinde bulunduğu 
nesnel yaşam şartları ve bu şartlara ilişkin öznel algısı” olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(1997) göre yaşam kalitesi “Bireylerin yaşadığı kültür ve değer sistemi çerçevesinde kendi amaçları, 
beklentileri, standartları ve endişelerine ilişkin olarak yaşamdaki konumlarını nasıl algıladıklarıdır.” 
Kişilerin yaşam kalitesi; temel gereksinimlerinin karşılanması, özbakım davranışlarının ve günlük yaşam 
aktivitelerinin sıklığı, engel sahibi olmak, gelecek kaygısı taşımak, akut ve kronik sağlık sorunları, 
ekonomik ve sosyal güvenceye sahip olmak, kendini ifade edebilmek, yakın çevreyle olumlu ilişkiler 
kurmak gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (Perim, 2007).Yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden 
biri olan “yetersizliğe sahip olmak”, yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. 
Özellikle duyusal kayıplar ve işlevsel yetersizlikler yaşam kalitesinin öncelikli olarak ele alınmasını 
gerektirmektedir (Doğan et al., 2016).  

İşitme duyusu, yaşamla ilişki kurmaya yarayan, bireyin zihinsel ve dil gelişimi alanında önemli bir 
yere sahip temel duyulardan birisidir (Genç et al., 2005). İşitme yetersizliği olan çocuk ve ergenler dili 
anlama, sosyal iletişimi başlatma ve devam ettirme, akademik hayatta başarısızlık, sosyal ve duygusal 
gelişimde güçlükler yaşama ve bunların sonucunda sosyal izolasyon ve düşük özgüven problemleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır (Ekim & Ocakçı, 2012). Yaşanılan bu sıkıntılara bağlı olarak, çocukların yaşam 
kaliteleri de olumsuz etkilenmektedir (Elbasan et al., 2013; Hintermair et al., 2011; Keilman et al., 2007; 
Petrou et al., 2007; Strawbridge et al., 2000). Bu nedenle işitme yetersizliği yaşayan çocuklar ile 
ergenlerin yaşam kalitesinin belirlenmesi; çocuk ve ergenlerin hangi duyguları hissettiklerini, günlük 
yaşam becerilerini nasıl yaptıklarını, yetersizlik hali ve yetersizlik tedavisinden ne derece etkilendiklerinin 
tespit edilmesi, çocukların yaşam kalitelerine ışık tutması, çocuklara yönelik programlar ve hizmetlere 
olanak sağlaması, çocukların yaşam kalitelerinin güçlendirilmesine yönelik ailelere, eğitimcilere ve 
uzmanlara öneriler sunması açısından önemli görülmektedir. İşitme yetersizliği, bireyin işitme 
duyarlılığının gelişim, sosyal uyum, özellikle de iletişim kurmadaki görevlerini yeterince yerine 
getirememesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaktadır ve işitme yetersizliğinin dil 
gelişimini, sosyal ilişkileri, bilişsel gelişimi, akademik başarıyı ve iş olanaklarını kısıtlama gibi riskleri 
bulunmaktadır (Belgin, 2015; Ekim & Ocakçı, 2012 ). 

Alanyazında işitme yetersizliği ve yaşam kalitesi ile ilgili bazı araştırmalar mevcuttur. Yavuz et al.,  
(2010), işitme yetersizliği olan ve olmayan dokuz-17 yaş arasındaki çocukların sosyal uyumlarını 
karşılaştırmış ve sonuçta işitme yetersizliği olmayan çocukların lehine anlamlı bir fark olduğunu tespit 
etmiştir. Durualp et al.,  (2010), kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitelerini sağlıklı çocuk 
ve ergenlerden daha düşük bulmuştur. Theunissen et al., (2011), işitme engelli çocukların tipik gelişim 
gösteren çocuklardan daha fazla depresyon belirtisine sahip olduğunu, Devine et al., (2015), işitme 
engelli çocuk ve ergenlerin sosyal kabul algıları ve yaşam kalitelerinin artmasına yönelik kamp gibi 
etkinliklerin önemini ortaya koymuşlardır. Jaiyeola & Adeyemo (2018), özel okula gitmenin, üst düzeyde 
sosyoekonomik durum ve yaşın işitme yetersizliği olan çocukların yaşam kalitelerinde olumlu etki 
yarattığını saptamıştır. Sakız & Baş (2019) ise özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk, ergen ve 
ebeveynlerinin yaşam kalitelerini incelediği araştırmalarında çocukların yaşam kaliteleri ile 
ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin birbirini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulardan hareketle, bu 
araştırmada doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam 
kalitelerinin,anne görüşlerine göre,çocuklara ait bazı özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam kalitelerinin, 
çocuklara ilişkin bazı özellikler açısından anne görüşlerine göre incelenmesinin amaçlandığı bu 
çalışmada, nedensel karşılaştırmalı tarama yöntemi kullanılmıştır.  
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Katılımcılar 

Ankara il merkezinde yer alan işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu alanında eğitim veren 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri belirlenmiş, araştırmaya izin veren üç özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alan, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu 
ve nörolojik sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu dışında engeli bulunmayan 
sekiz-18 yaşları arasındaki 200 çocuk-ergenin anneleri gönüllük esasına göre çalışmaya katılmıştır. Tablo 
1 ve Tablo 2’de araştırmaya katılan anneler ve çocuklarına ait özellikler verilmiştir.  

Tablo 1.  
Araştırmaya Alınan Annelerin İşitme Yetersizliği Olan Çocuklarına Ait Bazı Sosyodemografik 

Özelliklerinin Dağılımları 

Özellikler n % 

Çocuğun cinsiyeti   
Kız 104 52 
Erkek 96 48 

Çocuğun yaşı   
8-12 100 50 
13-18 100 50 

Çocuğun öğrenim durumu   
İlkokul 74 37 
Ortaokul 64 32 
Lise 62 31 

Çocuğun özel eğitime devam etme 
süresi 

  

1-5 23 11.5 
6-10 114 57 
11 ve üzeri 63 31,5 

İşitme kaybının derecesi   
Orta 48 24 
İleri 71 35,5 
Çok ileri 81 40,5 

Dil-konuşma bozukluğunun türü   
Gelişimsel dil bozukluğu 62 31 
Sesletim ve Ses Bilgisi 56 28 
Yok 82 41 

Kardeş Sayısı 
Tek                                                                            
2                                                                                
3 
4+ 

 
   49 
   80   
   52   
   19   

 
24,5 
40 
26 
9,5 

İşitme yetersizliği olan kardeş 
1                                                                   170        85       
2                                                                   30          15              
Toplam                                                        200        100         

Araştırmaya alınan annelerin işitme yetersizliği olan çocuklarının %52’sinin kız, yarısının sekiz-12 
ve yarısının 13-18 yaş arasında olduğu görülmektedir. Çocukların %37’sinin ilkokula devam ettiği, 
%57’sinin altı ila 10 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam ettiği saptanmıştır. Çocukların 
%40,5’inde çok ileri düzeyde işitme yetersizliği görülmekte ve %31’inde gelişimsel dil bozukluğu 
bulunmaktadır. Çocukların çoğunun iki kardeşi vardır ve çoğunun bir kardeşi işitme yetersizliğine 
sahiptir. Çocukların yaş ortalaması ise 12,36±3,21’dir. 
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Tablo 2.  
Araştırmaya Alınan Anneler ve Babalara Ait Bazı Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımları 

 
Özellikler 

 
n 

 
% 

Annenin yaşı   
25-35 81 40,5 
36-46 93 46,5 
47 yaş ve üzeri 26 13 

Annenin öğrenim durumu   
İlkokul 72 36 
Ortaokul 28 14 
Lise 60 30 
Üniversite 40 20 

Annenin çalışma durumu   
Çalışıyor 52 26 
Çalışmıyor 148 74 

Algılanan gelir düzeyi   
Düşük 68 34 
Orta 114 57 
Yüksek 18 9 

Babanın yaşı 
25-35  

 
44 

 
22 

36-46 117 58,5 
47 yaş ve üzeri 39 19,5 

Babanın öğrenim durumu   
İlkokul 59 29,5 
Ortaokul 28 14 
Lise 67 33,5 
Üniversite 46 23 

Babanın çalışma durumu   
Çalışıyor 188 94 
Çalışmıyor 12 6 
Toplam 200 100 

 
Araştırmaya alınan annelerin çoğunluğu 36-46 yaş grubundadır. Annelerin %36’sının ilkokul 

mezunu, %74’ünün ev hanımı, %90,5’inin evli, %69’unun çekirdek aileye sahip olduğu, %57’sinin gelir 
düzeyini orta olarak algıladığı tespit edilmiştir. Araştırmaya alınan annelerin eşlerinin %58,5’i 36-46 yaş 
grubunda %33,5’inin lise mezunu, %94’ü bir işte çalışmaktadır. Araştırmaya katılan anneler 25-60 yaş 
aralığındadır, yaş ortalaması 37,98±6,68 olarak bulunmuştur. Babalar ise 26-65 yaş aralığındadır ve yaş 
ortalamaları 41,04±6,81’dir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”, ve Varni et al.,  (1999) 
tarafından geliştirilip Çakın Memik (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi 
Ölçeği (ÇİYKÖ)-Ebeveyn Formu” ile toplanmıştır.  

Genel Bilgi Formu; Annelerin; yaş, öğrenim ve çalışma durumu, sosyoekonomik düzeyi, gelir ve aile 
türü, çocuk sayısı, eşlerinin; yaş, öğrenim ve çalışma durumu, çocuklarının; yaş, cinsiyet, yetersizlik 
düzeyi, devam ettiği okul, özel eğitime devam ettiği süre, işitme yetersizliğinin türü ve dil konuşma 
bozukluğunun türünün yer aldığı soruları içermektedir. 

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ; Varni et al.,  (1999) tarafından geliştirilen,sekiz-18 yaş arası 
Türkçeye uyarlaması Çakın Memik (2005) tarafından yapılan, çocuklarda ve ergenlerde yaşam kalitesini 
ölçen bir öz bildirim ölçeğidir. Sekiz-18 yaşlarına yönelik ebeveyn formunun yanında çocuk/ergen formu 
mevcuttur. Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formu 23 maddeden oluşmaktadır ve ölçeğin 
Fiziksel İşlevsellik, Psikososyal İşlevsellik (Duygusal İşlevsellik, Sosyal İşlevsellik ve Okul İşlevselliğinin 
toplamından oluşur) ve Ölçek Toplam Puan (Fiziksel İşlevsellik ve Psikososyal İşlevselliğin Toplamından 
oluşur) olmak üzere üç alt boyutta puanlaması yapılmaktadır.  

Ölçekteki sorular, ebeveyn tarafından okunarak doldurulmaktadır. Ebeveynden çocuğuna uyan en 
uygun seçeneği işaretlemesi istenmektedir. Ölçek maddeleri 0-100 arasında puanlandırılmaktadır. Hiçbir 
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zaman seçeneği 100 puan, nadiren seçeneği 75 puan, bazen seçeneği 50 puan, sıklıkla seçeneği 25 puan 
ve hemen her zaman seçeneği sıfır puandır. Eğer ölçeğin yarısından fazlası boş bırakılırsa, ölçek geçersiz 
sayılır. Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği yaşam kalitesinin yüksekliğini göstermektedir. Çocuklar 
İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin kısa olması, beş-10 dakikada doldurulabilmesi, araştırmacı tarafından 
uygulama ve puanlamasının basit oluşu en önemli özelliklerindendir (Çakın Memik et al., 2007).  

Bulgular 

Verilerin analizinde sürekli verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde ortalama standart sapma, 
ortanca, minimum, maksimum değerleri, kesikli verilerde ise yüzde değerleri kullanılmıştır. Verilerin 
normal dağılıma uygunluğunun incelenmesinde Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmıştır. Normal 
dağılım gösteren verilerin bağımsız değişkenlerle karşılaştırılmasında grup sayısı iki ise t testi, normal 
dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Normal dağılım 
gösteren verilerin ikiden fazla grup karşılaştırmasında One Way ANOVA, normal dağılım göstermeyen 
verilerin ikiden fazla grup karşılaştırmasında ise Kruskal Wallis H Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu 
karşılaştırmalarda ise Tukey testinden yararlanılmıştır. Değerlendirmelerde IBM SPSS Statistics 20 
programı kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,05 kabul edilmiştir.   

 
Tablo 3.  
Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Alt  
Boyutlar 

 
Kardeş 

 
n 

Sıra  
Ortalaması 

 
sd 

 
χ2 

 
p 

Anlamlı 
Fark 

FİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

95,06 
113,57 
102,50 
54,03 

 
3 

 
16,926 

 
0,001 

2-4 
3-4 

PİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

102,46 
104,71 
107,82 
57,71 

 
3 

 
11,712 

 
0,008 

1-4 
2-4 

DİAB 1 
2 
3 

4+ 

49 
80 
52 
19 

104,44 
101,67 
104,39 
74,76 

 
3 

 
4,320 

 
0,229 

 

SİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

94,87 
105,69 
113,97 
56,32 

 
3 

 
15,186 

 
0,002 

2-4 
3-4 

OİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

105,82 
106,81 
99,06 
64,16 

 
3 

 
9,030 

 
0,029 

1-4 
2-4 

 
 
 
 
 
 
Tablo 4.  
Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Anova Sonuçları 

 
 
 

ÇİYKÖ 

 
 
 
Kardeş 

 
 

 
n 

 
 

 
x̅± S 

 
 
 

VK 

 
 
 

KT 

 
 
 

Sd 

 
 
 

KO 

 
 

 
F 

 
 
 

p 

 
 

Anlamlı 
Fark 

Ölçek 
Toplam 
Puan 

11 
22 

33 

44 

49 
80 
52 
19 

 

50,73±17,86 
54,10±17,38 
52,63±17,77 
32,49±17,15 

Gruplararası 
Gruplariçi 
Toplam 

7414,541 
60566,171 
67980,712 

 

3 
196 
199 

2471,514 
309,011 

7,998 
 

0,000 1-4 
2-4 

http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
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Çocukların kardeş sayısı ile duygusal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark saptanmamıştır 
[χ2(sd=3, n=200)=4,320, p>0,05]. Bununla birlikte, araştırmaya alınan annelerin görüşlerine göre, 
çocukların kardeş sayıları ile işitme yetersizliği olan çocuklarının fiziksel işlevsellik alt boyutu arasında 
anlamlı fark bulunmuştur [χ2(sd=3, n=200)=16,926, p<0,05]. Tukey testi sonucunda dört kardeşi olan 
çocukların fiziksel işlevsellik algıları iki kardeşi olanlara göre daha düşüktür. Yine dört kardeşi olan 
çocukların fiziksel işlevsellik algılarının üç kardeşi olanlardan daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). 
Çocukların kardeş sayıları ile sosyal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark vardır [χ2(sd=3, 
n=200)=15,1866, p<0,05]. Tukey testinden elde edilen bulgulara göre; dört kardeşi olan çocukların 
algıları, iki kardeşi olanlardan daha düşüktür (p<0,05). Dört kardeşi olan çocukların sosyal işlevsellik algısı 
da üç kardeşi olanlardan daha düşüktür (p<0,05). Çocukların kardeş sayısı ile okul işlevselliği alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir[χ2(sd=3, n=200)=9,030, (p<0.05)].Yapılan Tukey testi ile dört 
kardeşi olan çocukların okul işlevselliği algısı, bir ve iki kardeşi olan çocuklardan daha düşüktür 
(p<0,05).Araştırmaya alınan annelerin çocuklarının kardeş sayısı ile çocuklarının psikososyal işlevsellik 
alt boyutu arasındaki fark anlamlıdır [χ2(sd=3, n=200)=11,1712, p<0,01]. Tukey testi sonucunda, dört 
kardeşi olan çocukların psikososyal işlevsellik algısı, bir kardeşi olanlardan, dört kardeşi olan çocukların 
algısı da iki kardeşi olan çocuklardan daha düşüktür(p<0,05). 

Tablo 4 incelendiğinde, anne görüşlerine göre çocukların kardeş sayıları ile çocukların yaşam 
kalitesi algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(3,199)=7,998, p <0,05]. Yapılan Tukey Testi 
sonucunda, dört kardeşi olan çocukların ölçek toplam puanlarının bir kardeşi olanlardan, yine dört 
kardeşi olan çocukların ölçek toplam puanlarının iki kardeşi olan çocuklardan daha düşük olduğu 
görülmüştür, (p<0,05). 

Tablo 5.  
Çocukların Yetersizlik Nedeniyle Kuruma Gelen Kardeş Sayısına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
 

Alt  
Boyutlar 

 
 
 

Kardeş 
Sayısı 

 
 
 

n 

 
 

Sıra  
Ortalaması 

 
 

Sıra  
Toplamı 

 
 
 

U 

 
 
 

p 

FİAB 1 
2+ 

170 
30 

103,02 
86,22 

17513,50 
2586,50 

2121,500 0,141 

PİAB 1 
2+ 

170 
30 

105,82 
70,37 

17989,00 
2111,00 

1646,000 
 

0,002 
 

DİAB 1 
2+ 

170 
30 

104,80 
76,13 

17816,00 
2284,00 

1819,000 0,012 

SİAB 1 
2+ 

170 
30 

103,46 
83,75 

17587,00 
2512,50 

2047,500 0,084 

OİAB 1 
2+ 

170 
30 

105,52 
72,03 

17939,00 
2161,00 

1696,000 0,003 

 
 
 
 
 
Tablo 6.  
Çocukların Yetersizlik Nedeniyle Kuruma Gelen Kardeş Sayısına Göre T Testi Sonuçları 

 
 
 
 

ÇİYKÖ 

 
 
 
Kardeş 
Sayısı 

 
 
 
 

n 

 
 
 
 
x ̅

 
 
 
 

S 

 
 
 
 

sd 

 
 
 
 
t 

 
 
 
 

p 
Ölçek  

Toplam 
 Puan 

1 
 

2+ 

170 
 

30 

52,42 
 

41,92 

18,24 
 

17,56 

198 2,922 0,004 
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Tablo 5 incelendiğinde çocukların işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden kardeş sayısı 
ile çocukların fiziksel [U=2121,500, p>0,05] ve sosyal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark 
görülmemektedir, [U=2047,500, p>0,05]. 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin görüşlerine göre işitme yetersizliği 
nedeniyle kuruma devam eden bir kardeşi olanlarla iki ve daha fazla kardeşi olanların psikososyal alt 
boyut puanları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir [U=1646,000, p<0,01]. Kuruma devam eden bir 
kardeşi olan çocukların psikososyal işlevsellik algıları iki ve daha fazla kardesi olanlara göre daha 
yüksektir.İşitme yetersizligi nedeniyle kuruma devam eden çocuk sayısı ile duygusal işlevsellik alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [U=1819,000, p<0,05]. Kuruma devam eden bir kardeşi 
olan çocukların duygusal işlevsellik algıları, kuruma devam eden iki ve daha kardeşi olanlardan daha 
yüksek olarak görülmüştür. Işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam kardeş sayıları ile çocukların okul 
işlevselliği arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir [U=1696,000, p<0,01]. Kuruma devam eden bir 
kardeşi olan çocukların okul işlevselliği alt boyut puanları iki ve daha fazla kardeşi olanlara göre daha 
yüksektir.  

Tablo 6 incelendiğinde ise işitme yetersizliği nedeniyle kuruma gelen bir kardeşi olanlarla iki ve 
daha fazla kardeşi olanların ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır [t(198)=2,922= 
p<0,001]. İşitme yetersizliği nedeniyle kuruma gelen bir kardeşi olan çocukların yaşam kalitesi algısı 
(X̅=52,42) iki ve daha fazla kardeşi olanlardan (X̅=41,92) daha yüksektir  

Tablo 7.  
Çocukların Cinsiyetine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Alt 
Boyutlar 

Çocuğun  
Cinsiyeti 

 
n 

Sıra  
Ortalaması 

Sıra  
Toplamı U p 

FİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

97,17 
104,11 

10105,50 
9994,50 

4645,500 0,395 

PİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

98,87 
102,27 

10282,50 
9817,50 

4822,500 0,678 

DİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

98,85 
102,29 

10280,50 
9819,50 

4820,500 0,673 

SİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

100,84 
100,13 

10487,50 
9612,50 

4956,500 0,930 

OİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

94,62 
106,88 

9840,00 
10260,00 

4380,000 0,131 

Tablo 8.  
Çocukların Cinsiyetine Göre T Testi Sonuçları 

 
ÇİYKÖ 

Çocuğun  
Cinsiyeti 

 
n 

 
x ̅

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Ölçek  
Toplam  

Puan 

Kız 
 

Erkek 

104 
 

96 

49,69                             
 

52,09 

17,61 
 

19,39 

198 -0,920 0,359 

Araştırmaya katılan annelerin, işitme yetersizliğine sahip çocuklarının cinsiyeti ile fiziksel 
[U=4645,500, p>0,05], psikososyal [U=4822,500, p>0,678] duygusal [U=4820,500, p>0,05] sosyal 
[U=4956,500, p>0,05] ve okul işlevselliği [U=4380,000, p>0,05] alt boyutu arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır (Tablo 7).  

Annelerin görüşlerine göre çocukların cinsiyeti ile toplam yaşam kaliteleri arasında anlamlı fark 
yoktur t (198)=-0,920 p>0,05. Ancak, Tablo 8’de yer alan annelerin görüşlerine göre puanlar 
incelendiğinde erkek çocuğa sahip anneler, çocuklarının yaşam kalitelerini,  (X̅=52,09), kız çocuğu olan 
annelere göre (X̅=49,69) daha yüksek algılamaktadır. 

Tablo 9.  
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Çocuklarda Dil-Konuşma Bozukluğu Durumuna Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
 

Alt  
Boyutlar 

 
Bozukluğun 

Türü 

 
 

n 

 
Sıra  

Ortalaması 

 
 

sd 

 
 

χ2 

 
 

p 

 
Anlamlı 

Fark 
FİAB Gelişimsel1 

Sesletim Ses2 
Yok3 

62 
56 
82 

81,39 
83,88 

126,30 

 
2 

 
27,837 

 
0,000 

3-1 
3-2 

 
PİAB Gelişimsel1 

Sesletim Ses2 
Yok3 

62 
56 
82 

81,65 
99,04 

115,75 

 
2 

 
12,326 

 
0,002 

3-1 

DİAB Gelişimsel 
Sesletim Ses 

Yok 

62 
56 
82 

96,03 
97,66 

105,82 

 
2 

 
1,215 

 
0,545 

 

SİAB Gelişimsel1 
Sesletim Ses2 

Yok3 

62 
56 
82 

75,85 
101,51 
118,45 

 
2 

 
19,396 

 
0,000 

2-1 
3-1 

OİAB Gelişimsel 
Sesletim Ses 

Yok 

62 
56 
82 

87,27 
100,54 
110,50 

 
2 

 
5,792 

 
0,055 

 

 
 
Tablo 10.  
Çocuklarda Dil-Konuşma Bozukluğu Durumuna Göre Anova Testi Sonuçları 

 
 
ÇİYKÖ 

 
Bozukluğun 
Türü 

 
 
n 

 
 
x̅± S 

 
 
VK 

 
 
KT 

 
 
sd 

 
 
KO 

 
 
F 

 
 
p 

 
 
 
AFark 

Ölçek  
Toplam 
Puan 

Gelişimsel1 
Sesletim  
Yok3 

62 
56 
82 

44,00±15,9 
47,65±20,3 
58,19±16,3 

Gruplararası 
Gruplariçi 
Toplam 

7898,685 
60082,027 
67980,712 

2 
197 
199 

3949,343 
304,985 

12,949 0,000 3-2 
3-1 

           

Araştırmaya alınan annelerin, çocuklarının dil-konuşma bozukluğu türü ile çocuklarının fiziksel 
işlevsellik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [χ2(sd=2, n=200)=27,837 p<0,05] ve 
gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin çocuklarının fiziksel işlevsellik algıları, dil 
konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşük olarak değerlendirdikleri görülmüştür(p<0,05). 
Çocuğunda sesletim ve ses bilgisi bozukluğu olan annelerin fiziksel işlevsellik algıları, dil konuşma 
bozukluğu olmayan annelerin çocuklarına göre daha düşük saptanmıştır, (p<0,05). Annelere göre 
çocuklarının dil konuşma bozukluğu türü ile çocuklarının psikososyal işlevsellik algısı arasında anlamlı bir 
farklılık görülmüştür, [χ2(sd=2, n=200)=12,326 p<0,05]. Yapılan Tukey testi ile çocuğu gelişimsel dil 
bozukluğuna sahip annelerin çocuklarının psikososyal işlevsellik algısı, dil konuşma bozukluğu olmayan 
çocuklardan daha düşüktür (p<0,05). Annelere göre çocuklarının dil-konuşma bozukluğunun türü ile 
çocuklarının sosyal işlevselliği arasında anlamlı fark bulunmuştur [χ2(sd=2, n=200)=19,396, p<0,05]. Buna 
göre, gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin sosyal işlevsellik algılarının sesletim ve ses 
bilgisi bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Annelerin, 
gelişimsel dil bozukluğu yaşayan çocuklarının sosyal işlevsellik algısının, dil konuşma bozukluğu olmayan 
çocuklardan daha düşük olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Annelerin, çocuklarının dil-konuşma 
bozukluğu türü ile çocuklarının duygusal işlevsellik ve [χ2(sd=2, n=200)=1,215 p>0,05]okul işlevselliği alt 
boyutu arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [χ2(sd=2, n=200)=5,792 p>0,05].  

Tablo 10’da annelerin görüşlerine göre işitme yetersizliği olan çocuklarının dil-konuşma 
bozukluğunun türü ile toplam yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
[F(2,199)=12,942, p<0,001]. Farkın kaynağının nerede olduğunu belirlemek için yapılan Tukey testi ile 
gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin çocuklarının toplam yaşam kalitesi algılarının, dil-
konuşma bozukluğu olmayanlara göre düşük olduğu saptanmıştır, (p<0,05). Sesletim ve ses bilgisi 
bozukluğu olan çocukların algıları da, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür, (p<0,05). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

http://graphemica.com/%C2%B1
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Araştırmada, anne görüşlerine göre çocukların kardeş sayıları ile çocukların fiziksel, sosyal, okul 
işlevselliği ve psikososyal işlevsellik ile ölçek toplam puan alt boyutları arasında anlamlı fark saptanmıştır. 
Annelerin görüşlerine göre dört ve üzeri kardeşi olan çocukların bu alt boyutlardaki algıları bir, iki ve üç 
kardeşi olan çocuklara göre daha düşüktür. Peker (2019), koklear implantlı çocuklarla sağlıklı çocukların 
yaşam kalitelerini karşılaştırdığı çalışmasında, koklear implant kullanan çocukların kardeş sayısının daha 
fazla olduğunu bulmuştur ve bunu erkek çocuk sahibi olma isteği ve çocuk sayısını arttırma, sosyal 
güvence ve ailenin saygınlığının arması gibi nedenlerden dolayı yaşam kalitesi ve bakım gücünün göz ardı 
edilebilmesine bağlamıştır. Ayıca kardeşler arasındaki iletişimin niteliği, aile yapısı, ailenin çocuk 
yetiştirme tarzı, yaşam standartları, aile içi çocuk sayısı, kardeşlerin arasındaki yaş farkı, kardeşlerin farklı 
cinsiyette olması, ailenin sosyoekonomik ve kültür seviyesi, çocuğun yetersizliği ve derecesi gibi birçok 
nedenden etkilenebilmektedir (Dolanay, 2016).  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden kardeş 
sayısı ile çocukların duygusal işlevsellik, okul işlevselliği ve ölçek toplam puan alt boyutları arasında 
anlamlı fark bulunmuştur. Kuruma gelen bir kardeşi olan çocukların annelerinin puanları, kuruma gelen 
iki ve üzeri kardeşi olanlardan daha yüksektir. İşitme yetersizliği olan çocukların tıbbi bakıma ve cihaz 
kullanımına ihtiyaç duyması, tıbbi ihtiyaçların ve cihaz donanımının pahalı olması ve bunların minimum 
düzeyde karşılanması aileyi çoğu zaman maddi sorunlarla baş başa bırakmaktayken çocuk sayısının 
artması da ailenin yükünün artmasına neden olmaktadır (Akçamete ve Kargın, 1996). Dolayısıyla bu 
durum çocukların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. İşitme yetersizliği nedeniyle özel eğitim 
kurumuna gelen çocuk sayısı arttıkça ailenin yaşadığı stres artabilir. Aile, yetersizliği olan birden fazla 
çocuğu olduğunda psikolojik olarak yıpranabilir, birden fazla çocuğun eğitimiyle ilgilenmek aileleri 
yıpratabilir. Bu durum, ailelerin çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenememesi, çocuklarına destek olamaması 
ve bunun sonucunda çocukların üzgün, mutsuz, endişeli hissetmesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. 
İşitme yetersizliği nedeniyle özel eğitim kurumuna devam eden bir çocuğu olan annelerin çocuklarının 
yaşam kalitesi puanlarının yüksek olması, ailelerin çocuklarına daha fazla vakit ayırabildiği, çocuklarına 
daha fazla destek olabildiği ve bunun sonucunda çocuğun duygusal, okul işlevselliği alanında daha 
başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Annelerin, işitme yetersizliği olan çocuklarının cinsiyeti ile ÇİYKÖ Ebeveyn Formu ölçek alt boyutları 
arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde, Warner-Czyzvd.,  
(2009), koklear implant kullanan çocukların yaşam kalitelerini ebeveynlerin görüşlerine göre 
değerlendirmiş ve cinsiyetin anlamlı bir fark yaratmadığını saptamıştır. Ramires vd., (2016) de işitme 
engelli çocukların yaşam kalitelerini ailelerin bazı özelliklerine göre incelemiş ve cinsiyete göre anlamlı 
bir fark tespit etmemişlerdir. Yaşam kalitesi algısının cinsiyete göre farklılaşmaması, hem kız hem 
erkeklerin yaşam kalitelerinin benzer biçimde algılanması, cinsiyetçi bir bakış açısına sahip 
olunmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre dil konuşma bozukluğu görülme durumu ile çocukların 
fiziksel, sosyal ve psikososyal işlevsellik ve ölçek toplam puan alt boyutları arasında anlamlı fark tespit 
edilmiştir. Annelere göre gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların fiziksel işlevsellik algıları, dil konuşma 
bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür. Yine sesletim ve ses bilgisi bozukluğu olan çocukların algıları 
ise, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür. Sosyal işlevsellik algılarında ise, gelişimsel dil 
bozukluğu görülen çocukların algıları, sesletim ve ses bilgisi bozukluğu görülen çocuklardan daha 
düşüktür. Gelişimsel dil bozukluğu görülen annelerin sosyal işlevsellik algıları, dil konuşma bozukluğu 
olmayanlardan daha düşüktür. Psikososyal işlevsellik alt boyutunda, gelişimsel dil bozukluğu görülen 
annelerin algıları, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşük olarak saptanmıştır. Toplam 
puanda ise gelişimsel dil bozukluğu ve sesletim ve ses bilgisi olan çocukların algılarının ise daha düşük 
olduğu görülmüştür. İşitme yetersizliğinin genellikle dil ve konuşma bozukluklarını beraberinde 
getirmesi, çocukların dil gelişiminde yaşıtlarına göre gecikmeler yaşamaları, çocukların yaşıtlarıyla olan 
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilmekte, yaşam kalitelerinin alt boyutlarındaki algılarının düşmesine 
neden olabilmektedir. 

          Sonuç olarak annelerin görüşlerine göre çocukların kardeş sayılarının, işitme yetersizliği nedeniyle 

kuruma devam eden kardeş sayısının ve eşlik eden dil konuşma bozukluğunun yaşam kalitesini etkilediği 

tespit edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler verilebilir: 
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 İşitme yetersizliği nedeniyle birden fazla kardeşi özel eğitim kurumuna devam eden işitme 
yetersizliği olan çocuklara duygusal, psikososyal işlevsellik ve okul işlevselliğini arttırmaya 
yönelik etkinlikler düzenlenebilir. 

 Engelli çocuğa sahip ailelere genetik danışmanlık yapılabilir ve aile planlaması hakkında bilgi 
verilebilir.  

 Dil ve konuşma bozukluğu tanısı olan işitme yetersizliği olan çocuklara dil becerilerini 
geliştirmek ve sosyal işlevselliklerini geliştirmek amacıyla kurumlar tarafından programlar 
düzenlenebilir.  

 
KAYNAKÇA 

Akçamete, G, Kargın, T. (1996). İşitme engelli çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi.  
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 7-24. 

Belgin, E. (2015). Saf ses odyometri. İçinde: Temel Odyoloji. BELGİN E, ŞAHLI S. Ed. Güneş Yayınları, 
İstanbul: 69-76. 

 
Çakın Memik, N, Ağaoğlu, B, Coşkun, A, Karakaya, I. (2007). Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 13-18 

yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363. 

Doğan, M, Nemli, N, Yüksel, M, Bayramoğlu, İ, Kemaloğlu Y.K. (2016). İşitme kaybının yaşam kalitesine 
etkisini İnceleyen anket çalışmalarına ait bir derleme. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 
Dergisi, 24(1),33-42. 

Dolanay, D. (2016). Annelerin özel gereksinimli çocuklarını kabul etmeleri ile kardeşlerin özel gereksinimli 
çocukları kabulü arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yakındoğu Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa. 

 
Durualp, E, Kara, F.N, Yılmaz, V, Alabeyoğlu, K. (2010). Kronik hastalığı olan ve olmayan çocukların ve 

ebeveynlerinin görüşlerine göre yaşam kalitelerinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Mecmuası, 63(2), 55-63. 

 
Ekim, A. & Ocakcı, A.F. (2012). 8-12 yaş arası işitme engelli çocuklarda yaşam kalitesi. Ankara Sağlık 

Hizmetleri Dergisi, 11(1), 18-22. 
 
Elbasan, B, Düzgün, I, Oskay, D. (2013). Is there any difference in health related quality of life, self care 

and social function in children with different disabilities living in Turkey? Iranian Journal of 
Pediatrics, 23, 281-288. 

 
Genç, A.G, Ertürk, B.B, Belgin, E. (2005) Yenidoğan işitme taraması: Başlangıçtan günümüze, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Dergisi, 48,109-118. 
 

Hintermair, M. (2011). Health-related quality of life and classroom participation of deaf and hardof 
hearing students in general schools. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 16, 254-
271. 

 
Jaiyeola, M.T, Aiyeola M.T, Adeyemo, A.A. (2018). Quality of life of deaf and hard of hearing students in 

Ibadan metropolis, Nigeria. Plos One, 13(1), 1-11. 

Keilmann, A, Limberger, A, Mann, W.J. (2007). Psychological and physical well-being in hearing impaired 
children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,71,1747-1752. 

Peker, S (2019).  Koklear İmplant Uygulanan Çocuklar ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi ve Ebeveynlerin 
Bakım Yükünün Sağlıklı Çocuklar ve Ebeveynleri İle Karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora 
tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

 



 

1332 
 

Perim, A. (2007). Trakya Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 
kaliteli yaşam algısının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 

 
Petrou, S, Mccan, D, Law, C.M, Watkin P.M, Worsfold, S, Kennedy C.R. (2007). Health status and health-

related quality of life preference-based outcomes of children who are aged 7 to 9 years and 
have bilateral permanent childhood hearing impairment. Pediatrics, 120, 1044- 1052. 

 

Ramires, C. M. N., Branco-Barreiro, F. C. A., ve Peluso, É. T. P. (2016). Quality of life related factors for 
parents of children with hearing loss. Ciencia ve saude coletiva, 21(10), 3245-3252. 

 
Sakız, H & Baş, G. (2019). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Yaşam Kalitesi. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20 (1), 53-72. 

Schalock, R.L. and Verdugo, M.A. (2002) Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners. 
American Association on Mental Retardation, Washington DC. 

Strawbridge, W.J.T WALLHAGEN MI, SHEMA SJ,  KAPLAN GA (2000). Negative Consequences of Hearing 
Impairment in Old Age A Longitudinal Analysis. The Gerontologist, 40(3) ,320-326. 

Theunissen S.C.P.M, Rieffe C, Kouwenberg, M, Deraeve J.I, Soede, W, Briarie, J.J, Frijins J.H.M. (2014). 
Behavioral problems in school-aged hearing-impaired children: the influence of 
sociodemographic, linguistic, and medical factors. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(4), 
187-196.  

Warner-Czyz, A. D., Loy, B., Roland, P. S., Tong, L., ve Tobey, E. A. (2009). Parent versus child assessment 
of quality of life in children using cochlear implants. International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology, 73(10), 1423-1429. 

WHOQOL: Measuring Quality of Life. World Health Organization; 1997. 

Varni J.W, Seid, M, Rode C.A. (1999). The PedsQL: Measurement model for the pediatric quality of life 
inventory. MedCare, 37, 126-139. 

Yavuz H, Baran G, Bıçakçı MY (2010). İşitme engelli ve işitme engeli olmayan 9-17 yaş grubundaki 
çocukların sosyal uyumlarının karşılaştırılması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 7-23. 

 

  



 

1333 
 

İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Yaşam Kalitelerinin 

Çocukların Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi 

Beyhan Özge Yersel251, Ender Durualp252 

 

Öz 

 Araştırma, doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam 
kalitelerinin, çocuklara ilişkin bazı özellikler açısından anne görüşlerine göre incelenmesi amacıyla 
nedensel karşılaştırmalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubuna, Ankara il merkezindeki 
işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu alanında eğitim veren özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezine devam eden, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu ve nörolojik 
sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu haricinde engeli bulunmayan sekiz-18 
yaşları arasındaki 200 çocuğun anneleri gönüllük esasına göre alınmıştır. Çocuklara ait özelliklerin 
belirlenmesinde “Genel Bilgi Formu”, yaşam kalitelerinin incelenmesinde Varni ve ark. (1999) tarafından 
geliştirilen ve Çakın Memik (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği 
(ÇİYKÖ) Ebeveyn Formu” kulllanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği ile Mart-Nisan 2018 
tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, t testi, Mann Whitney U 
testi, Kruskal Wallis-H testi ve One Way Anova testlerinden yararlanılmıştır. Çocukların büyük bir 
çoğunluğu kız, sekiz-12 ve 13-18 yaşlarında ve ilkokula devam etmektedir. Araştırma sonucunda; bir 
kardeşe sahip, işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden bir kardeşi olan ve dil-konuşma 
bozukluğu olmayan çocukların yaşam kalitesinin yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Elde edilen 
bulgular doğrultusunda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince anne ve çocuklarına yaşam 
kalitesini yükseltmeye yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanması önerilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Çocuk/Ergen, İşitme Yetersizliği, Yaşam Kalitesi 

Abstract 

 The study was conducted as a causal comparative study in order to examine the quality of life of 
children between the ages of 8 and 18, who were diagnosed with congenital hearing impairment 
according to the mother's views in terms of some characteristics of the children. Mothers of 200 children 
aged between 8 and 18 with no major developmental disabilities, neurological problems or any 
disabilities other than hearing impairment and language-speech disorder, attending special education 
and rehabilitation centers in the city center of Ankara, were included on a voluntary basis. “General 
Information Form” was used in determining the characteristics of children, and “Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL)” parent form which was developed by Varni et al. (1999) and adapted to Turkish by 
ÇakınMemik (2005) was used to determine the quality of life. The data of the study was collected using 
the faceto-face interview technique between March-April 2018. Kolmogorov-Smirnov, t, Mann Whitney 
U, Kruskal Wallis-H and One Way Anova tests were used to analyze the data. The majority of children 
are girls, aged between 8-12 and 13-18, and attend primary school. As a result of the study, the quality 
of life of children with a sibling who is attending an institution due to hearing impairment, and without 
language and speech disorders were higher0.05). In light of the study, it has been suggested that special 
education and rehabilitation centers should provide counseling services and support to parents and 
their children in order to improve their quality of life. 

Keywords: Child/adolescent, Hearing Impairment, Quality of Life 
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Giriş 

Yaşam kalitesi, psikoloji, sosyoloji gibi pek çok disiplinin ele aldığı bir kavramdır ve bu nedenle pek 
çok tanımı bulunmaktadır. Schalock & Verdugo (2002), yaşam kalitesini “bireyin içerisinde bulunduğu 
nesnel yaşam şartları ve bu şartlara ilişkin öznel algısı” olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(1997) göre yaşam kalitesi “Bireylerin yaşadığı kültür ve değer sistemi çerçevesinde kendi amaçları, 
beklentileri, standartları ve endişelerine ilişkin olarak yaşamdaki konumlarını nasıl algıladıklarıdır.” 
Kişilerin yaşam kalitesi; temel gereksinimlerinin karşılanması, özbakım davranışlarının ve günlük yaşam 
aktivitelerinin sıklığı, engel sahibi olmak, gelecek kaygısı taşımak, akut ve kronik sağlık sorunları, 
ekonomik ve sosyal güvenceye sahip olmak, kendini ifade edebilmek, yakın çevreyle olumlu ilişkiler 
kurmak gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (Perim, 2007).Yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden 
biri olan “yetersizliğe sahip olmak”, yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. 
Özellikle duyusal kayıplar ve işlevsel yetersizlikler yaşam kalitesinin öncelikli olarak ele alınmasını 
gerektirmektedir (Doğan et al., 2016).  

İşitme duyusu, yaşamla ilişki kurmaya yarayan, bireyin zihinsel ve dil gelişimi alanında önemli bir 
yere sahip temel duyulardan birisidir (Genç et al., 2005). İşitme yetersizliği olan çocuk ve ergenler dili 
anlama, sosyal iletişimi başlatma ve devam ettirme, akademik hayatta başarısızlık, sosyal ve duygusal 
gelişimde güçlükler yaşama ve bunların sonucunda sosyal izolasyon ve düşük özgüven problemleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır (Ekim &Ocakçı, 2012). Yaşanılan bu sıkıntılara bağlı olarak, çocukların yaşam 
kaliteleri de olumsuz etkilenmektedir (Elbasan et al., 2013; Hintermair et al., 2011; Keilman et al., 2007; 
Petrou et al., 2007; Strawbridge et al., 2000). Bu nedenle işitme yetersizliği yaşayan çocuklar ile 
ergenlerin yaşam kalitesinin belirlenmesi; çocuk ve ergenlerin hangi duyguları hissettiklerini, günlük 
yaşam becerilerini nasıl yaptıklarını, yetersizlik hali ve yetersizlik tedavisinden ne derece etkilendiklerinin 
tespit edilmesi, çocukların yaşam kalitelerine ışık tutması, çocuklara yönelik programlar ve hizmetlere 
olanak sağlaması, çocukların yaşam kalitelerinin güçlendirilmesine yönelik ailelere, eğitimcilere ve 
uzmanlara öneriler sunması açısından önemli görülmektedir. İşitme yetersizliği, bireyin işitme 
duyarlılığının gelişim, sosyal uyum, özellikle de iletişim kurmadaki görevlerini yeterince yerine 
getirememesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaktadır ve işitme yetersizliğinin dil 
gelişimini, sosyal ilişkileri, bilişsel gelişimi, akademik başarıyı ve iş olanaklarını kısıtlama gibi riskleri 
bulunmaktadır (Belgin, 2015; Ekim & Ocakçı, 2012 ). 

Alanyazında işitme yetersizliği ve yaşam kalitesi ile ilgili bazı araştırmalar mevcuttur. Yavuz et al., 
(2010), işitme yetersizliği olan ve olmayan dokuz-17 yaş arasındaki çocukların sosyal uyumlarını 
karşılaştırmış ve sonuçta işitme yetersizliği olmayan çocukların lehine anlamlı bir fark olduğunu tespit 
etmiştir. Durualp et al., (2010), kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitelerini sağlıklı çocuk 
ve ergenlerden daha düşük bulmuştur. Theunissen et al., (2011), işitme engelli çocukların tipik gelişim 
gösteren çocuklardan daha fazla depresyon belirtisine sahip olduğunu, Devine et al., (2015), işitme 
engelli çocuk ve ergenlerin sosyal kabul algıları ve yaşam kalitelerinin artmasına yönelik kamp gibi 
etkinliklerin önemini ortaya koymuşlardır. Jaiyeola & Adeyemo (2018), özel okula gitmenin, üst düzeyde 
sosyoekonomik durum ve yaşın işitme yetersizliği olan çocukların yaşam kalitelerinde olumlu etki 
yarattığını saptamıştır. Sakız & Baş (2019) ise özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk, ergen ve 
ebeveynlerinin yaşam kalitelerini incelediği araştırmalarında çocukların yaşam kaliteleri ile 
ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin birbirini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulardan hareketle, bu 
araştırmada doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam 
kalitelerinin,anne görüşlerine göre,çocuklara ait bazı özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların yaşam kalitelerinin, 
çocuklara ilişkin bazı özellikler açısından anne görüşlerine göre incelenmesinin amaçlandığı bu 
çalışmada, nedensel karşılaştırmalı tarama yöntemi kullanılmıştır.  

 

 

 

Katılımcılar 
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Ankara il merkezinde yer alan işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu alanında eğitim veren 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri belirlenmiş, araştırmaya izin veren üç özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alan, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu 
ve nörolojik sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu dışında engeli bulunmayan 
sekiz-18 yaşları arasındaki 200 çocuk-ergenin anneleri gönüllük esasına göre çalışmaya katılmıştır. Tablo 
1 ve Tablo 2’de araştırmaya katılan anneler ve çocuklarına ait özellikler verilmiştir.  

Tablo 1.  
Araştırmaya Alınan Annelerin İşitme Yetersizliği Olan Çocuklarına Ait Bazı Sosyodemografik 

Özelliklerinin Dağılımları 

Özellikler n % 

Çocuğun cinsiyeti   
Kız 104 52 
Erkek 96 48 

Çocuğun yaşı   
8-12 100 50 
13-18 100 50 

Çocuğun öğrenim durumu   
İlkokul 74 37 
Ortaokul 64 32 
Lise 62 31 

Çocuğun özel eğitime devam etme süresi   
1-5 23 11.5 
6-10 114 57 
11 veüzeri 63 31,5 

İşitme kaybının derecesi   
Orta 48 24 
İleri 71 35,5 
Çok ileri 81 40,5 

Dil-konuşma bozukluğunun türü   
Gelişimsel dil bozukluğu 62 31 
Sesletim ve Ses Bilgisi 56 28 
Yok 82 41 

Kardeş Sayısı 
Tek                                                                            
2                                                                                
3 
4+ 

 
   49 
   80   
   52   
   19   

 
24,5 
40 
26 
9,5 

İşitme yetersizliği olan kardeş 
1 
2 

 
170 
30 

 
85 
15 

Toplam 200 100 

Araştırmaya alınan annelerin işitme yetersizliği olan çocuklarının %52’sinin kız, yarısının sekiz-12 
ve yarısının 13-18 yaş arasında olduğu görülmektedir. Çocukların %37’sinin ilkokula devam ettiği, 
%57’sinin altı ila 10 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam ettiği saptanmıştır. Çocukların 
%40,5’inde çok ileri düzeyde işitme yetersizliği görülmekte ve %31’inde gelişimsel dil bozukluğu 
bulunmaktadır. Çocukların çoğunun iki kardeşi vardır ve çoğunun bir kardeşi işitme yetersizliğine 
sahiptir. Çocukların yaş ortalaması ise 12,36±3,21’dir. 

 

Tablo 2.  
Araştırmaya Alınan Anneler ve Babalara Ait Bazı Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımları 

 
Özellikler 

 
n 

 
% 
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Annenin yaşı   
25-35 81 40,5 
36-46 93 46,5 
47 yaş ve üzeri 26 13 

Annenin öğrenim durumu   
İlkokul 72 36 
Ortaokul 28 14 
Lise 60 30 
Üniversite 40 20 

Annenin çalışma durumu   
Çalışıyor 52 26 
Çalışmıyor 148 74 

Algılanan gelir düzeyi   
Düşük 68 34 
Orta 114 57 
Yüksek 18 9 

Babanın yaşı 
25-35  

 
44 

 
22 

36-46 117 58,5 
47 yaş ve üzeri 39 19,5 

Babanın öğrenim durumu   
İlkokul 59 29,5 
Ortaokul 28 14 
Lise 67 33,5 
Üniversite 46 23 

Babanın çalışma durumu   
Çalışıyor 188 94 
Çalışmıyor 12 6 
Toplam 200 100 

 
Araştırmaya alınan annelerin çoğunluğu 36-46 yaş grubundadır. Annelerin %36’sının ilkokul 

mezunu, %74’ünün ev hanımı, %90,5’inin evli, %69’unun çekirdek aileye sahip olduğu, %57’sinin gelir 
düzeyini orta olarak algıladığı tespit edilmiştir. Araştırmaya alınan annelerin eşlerinin %58,5’i 36-46 yaş 
grubunda %33,5’inin lise mezunu, %94’ü bir işte çalışmaktadır. Araştırmaya katılan anneler 25-60 yaş 
aralığındadır, yaş ortalaması 37,98±6,68 olarak bulunmuştur. Babalar ise 26-65 yaş aralığındadır ve yaş 
ortalamaları 41,04±6,81’dir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”, ve Varni et al., (1999) 
tarafından geliştirilip Çakın Memik (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi 
Ölçeği (ÇİYKÖ)-Ebeveyn Formu” ile toplanmıştır.  

Genel Bilgi Formu; Annelerin; yaş, öğrenim ve çalışma durumu, sosyoekonomik düzeyi, gelir ve aile türü, 
çocuk sayısı, eşlerinin; yaş, öğrenim ve çalışma durumu, çocuklarının; yaş, cinsiyet, yetersizlik düzeyi, 
devam ettiği okul, özel eğitime devam ettiği süre, işitme yetersizliğinin türü ve dil konuşma 
bozukluğunun türünün yer aldığı soruları içermektedir. 

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ; Varni et al., (1999) tarafından geliştirilen,sekiz-18 yaş arası 
Türkçeye uyarlaması Çakın Memik (2005) tarafından yapılan, çocuklarda ve ergenlerde yaşam kalitesini 
ölçen bir öz bildirim ölçeğidir. Sekiz-18 yaşlarına yönelik ebeveyn formunun yanında çocuk/ergen formu 
mevcuttur. Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formu 23 maddeden oluşmaktadır ve ölçeğin 
Fiziksel İşlevsellik, Psikososyal İşlevsellik (Duygusal İşlevsellik, Sosyal İşlevsellik ve Okul İşlevselliğinin 
toplamından oluşur) ve Ölçek Toplam Puan (Fiziksel İşlevsellik ve Psikososyal İşlevselliğin Toplamından 
oluşur) olmak üzere üç alt boyutta puanlaması yapılmaktadır.  

Ölçekteki sorular, ebeveyn tarafından okunarak doldurulmaktadır. Ebeveynden çocuğuna uyan en 
uygun seçeneği işaretlemesi istenmektedir. Ölçek maddeleri 0-100 arasında puanlandırılmaktadır. Hiçbir 
zaman seçeneği 100 puan, nadiren seçeneği 75 puan, bazen seçeneği 50 puan, sıklıkla seçeneği 25 puan 
ve hemen her zaman seçeneği sıfır puandır. Eğer ölçeğin yarısından fazlası boş bırakılırsa, ölçek geçersiz 
sayılır. Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği yaşam kalitesinin yüksekliğini göstermektedir. Çocuklar 



 

1337 
 

İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin kısa olması, beş-10 dakikada doldurulabilmesi, araştırmacı tarafından 
uygulama ve puanlamasının basit oluşu en önemli özelliklerindendir (Çakın Memik et al., 2007).  

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Verilerin analizinde sürekli verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde ortalama standart sapma, 
ortanca, minimum, maksimum değerleri, kesikli verilerde ise yüzde değerleri kullanılmıştır. Verilerin 
normal dağılıma uygunluğunun incelenmesinde Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmıştır. Normal 
dağılım gösteren verilerin bağımsız değişkenlerle karşılaştırılmasında grup sayısı iki ise t testi, normal 
dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Normal dağılım 
gösteren verilerin ikiden fazla grup karşılaştırmasında One Way ANOVA, normal dağılım göstermeyen 
verilerin ikiden fazla grup karşılaştırmasında ise Kruskal Wallis H Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu 
karşılaştırmalarda ise Tukey testinden yararlanılmıştır. Değerlendirmelerde IBM SPSS Statistics 20 
programı kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,05 kabul edilmiştir.   

Bulgular 

Bu bölümde çocukların bazı özelliklerine göre analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.  
Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Alt  
Boyutlar 

 
Kardeş 

 
n 

Sıra 
Ortalaması 

 
sd 

 
χ2 

 
p 

Anlamlı 
Fark 

FİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

95,06 
113,57 
102,50 
54,03 

 
3 

 
16,926 

 
0,001 

2-4 
3-4 

PİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

102,46 
104,71 
107,82 
57,71 

 
3 

 
11,712 

 
0,008 

1-4 
2-4 

DİAB 1 
2 
3 

4+ 

49 
80 
52 
19 

104,44 
101,67 
104,39 
74,76 

 
3 

 
4,320 

 
0,229 

 

SİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

94,87 
105,69 
113,97 
56,32 

 
3 

 
15,186 

 
0,002 

2-4 
3-4 

OİAB 11 
22 
33 

4+4 

49 
80 
52 
19 

105,82 
106,81 
99,06 
64,16 

 
3 

 
9,030 

 
0,029 

1-4 
2-4 

 
 
 
 
Tablo 4.  
Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Anova Sonuçları 

 
 

 
ÇİYKÖ 

 
 
 
Kardeş  

 
 

 
n 

 
 

 
x̅± S 

 
 
 

VK 

 
 
 

KT 

 
 
 

Sd 

 
 
 

KO 

 
 

 
F 

 
 
 

p 

 
 

Anlamlı 
Fark 

Ölçek 
Toplam 
Puan 

11 
22 

33 

44 

49 
80 
52 
19 

 

50,73±17,86 
54,10±17,38 
52,63±17,77 
32,49±17,15 

Gruplararası 
Gruplariçi 
Toplam 

7414,541 
60566,171 
67980,712 

 

3 
196 
199 

2471,514 
309,011 

7,998 
 

0,000 1-4 
2-4 
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Çocukların kardeş sayısı ile duygusal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark saptanmamıştır 
[χ2(sd=3, n=200)=4,320, p>0,05]. Bununla birlikte, araştırmaya alınan annelerin görüşlerine göre, 
çocukların kardeş sayıları ile işitme yetersizliği olan çocuklarının fiziksel işlevsellik alt boyutu arasında 
anlamlı fark bulunmuştur [χ2(sd=3, n=200)=16,926, p<0,05]. Tukey testi sonucunda dört kardeşi olan 
çocukların fiziksel işlevsellik algıları iki kardeşi olanlara göre daha düşüktür. Yine dört kardeşi olan 
çocukların fiziksel işlevsellik algılarının üç kardeşi olanlardan daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). 
Çocukların kardeş sayıları ile sosyal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark vardır [χ2(sd=3, 
n=200)=15,1866, p<0,05]. Tukey testinden elde edilen bulgulara göre; dört kardeşi olan çocukların 
algıları, iki kardeşi olanlardan daha düşüktür (p<0,05). Dört kardeşi olan çocukların sosyal işlevsellik algısı 
da üç kardeşi olanlardan daha düşüktür (p<0,05). Çocukların kardeş sayısı ile okul işlevselliği alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir [χ2(sd=3, n=200)=9,030, (p<0.05)]. Yapılan Tukey testi ile dört 
kardeşi olan çocukların okul işlevselliği algısı, bir ve iki kardeşi olan çocuklardan daha düşüktür (p<0,05). 
Araştırmaya alınan annelerin çocuklarının kardeş sayısı ile çocuklarının psikososyal işlevsellik alt boyutu 
arasındaki fark anlamlıdır [χ2(sd=3, n=200)=11,1712, p<0,01]. Tukey testi sonucunda, dört kardeşi olan 
çocukların psikososyal işlevsellik algısı, bir kardeşi olanlardan, dört kardeşi olan çocukların algısı da iki 
kardeşi olan çocuklardan daha düşüktür (p<0,05). 

Tablo 4 incelendiğinde, anne görüşlerine göre çocukların kardeş sayıları ile çocukların yaşam 
kalitesi algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(3,199)=7,998, p <0,05]. Yapılan Tukey Testi 
sonucunda, dört kardeşi olan çocukların ölçek toplam puanlarının bir kardeşi olanlardan, yine dört 
kardeşi olan çocukların ölçek toplam puanlarının iki kardeşi olan çocuklardan daha düşük olduğu 
görülmüştür, (p<0,05). 

Tablo 5.  
Çocukların Yetersizlik Nedeniyle Kuruma Gelen Kardeş Sayısına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
 
 

Alt  
Boyutlar 

 
 
 
 

Kardeş 
Sayısı 

 
 
 
 

n 

 
 
 

Sıra 
Ortalaması 

 
 
 

Sıra 
Toplamı 

 
 
 

U 

 
 
 

p 

FİAB 1 
2+ 

170 
30 

103,02 
86,22 

17513,50 
2586,50 

2121,500 0,141 

PİAB 1 
2+ 

170 
30 

105,82 
70,37 

17989,00 
2111,00 

1646,000 
 

0,002 
 

DİAB 1 
2+ 

170 
30 

104,80 
76,13 

17816,00 
2284,00 

1819,000 0,012 

SİAB 1 
2+ 

170 
30 

103,46 
83,75 

17587,00 
2512,50 

2047,500 0,084 

OİAB 1 
2+ 

170 
30 

105,52 
72,03 

17939,00 
2161,00 

1696,000 0,003 

 
 
Tablo 6.  
Çocukların Yetersizlik Nedeniyle Kuruma Gelen Kardeş Sayısına Göre T Testi Sonuçları 

 
 
 
 

ÇİYKÖ 

 
 
 
Kardeş 
Sayısı 

 
 
 
 

n 

 
 
 
 
x ̅

 
 
 
 

S 

 
 
 
 

sd 

 
 
 
 
t 

 
 
 
 

p 
Ölçek 

Toplam 
Puan 

1 
 

2+ 

170 
 

30 

52,42 
 

41,92 

18,24 
 

17,56 

198 2,922 0,004 

Tablo 5 incelendiğinde çocukların işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden kardeş sayısı 
ile çocukların fiziksel [U=2121,500, p>0,05] ve sosyal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark 
görülmemektedir, [U=2047,500, p>0,05]. 
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Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde annelerin görüşlerine göre işitme yetersizliği 
nedeniyle kuruma devam eden bir kardeşi olanlarla iki ve daha fazla kardeşi olanların psikososyal alt 
boyut puanları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir [U=1646,000, p<0,01]. Kuruma devam eden bir 
kardeşi olan çocukların psikososyal işlevsellik algıları iki ve daha fazla kardesi olanlara göre daha 
yüksektir. İşitme yetersizligi nedeniyle kuruma devam eden çocuk sayısı ile duygusal işlevsellik alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [U=1819,000, p<0,05]. Kuruma devam eden bir kardeşi 
olan çocukların duygusal işlevsellik algıları, kuruma devam eden iki ve daha kardeşi olanlardan daha 
yüksek olarak görülmüştür. İşitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam kardeş sayıları ile çocukların okul 
işlevselliği arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir [U=1696,000, p<0,01]. Kuruma devam eden bir 
kardeşi olan çocukların okul işlevselliği alt boyut puanları iki ve daha fazla kardeşi olanlara göre daha 
yüksektir. 

Tablo 7.  
Çocukların Cinsiyetine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Alt 
Boyutlar 

Çocuğun 
Cinsiyeti 

 
n 

Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı U p 

FİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

97,17 
104,11 

10105,50 
9994,50 

4645,500 0,395 

PİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

98,87 
102,27 

10282,50 
9817,50 

4822,500 0,678 

DİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

98,85 
102,29 

10280,50 
9819,50 

4820,500 0,673 

SİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

100,84 
100,13 

10487,50 
9612,50 

4956,500 0,930 

OİAB Kız 
Erkek 

104 
96 

94,62 
106,88 

9840,00 
10260,00 

4380,000 0,131 

Tablo 8. 
Çocukların Cinsiyetine Göre T Testi Sonuçları 

 
ÇİYKÖ 

Çocuğun 
Cinsiyeti 

 
n 

 
x ̅

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Ölçek 
Toplam 

Puan 

Kız 
 

Erkek 

104 
 

96 

49,69                             
 

52,09 

17,61 
 

19,39 

198 -0,920 0,359 

Araştırmaya katılan annelerin, işitme yetersizliğine sahip çocuklarının cinsiyeti ile fiziksel 
[U=4645,500, p>0,05], psikososyal [U=4822,500, p>0,678] duygusal [U=4820,500, p>0,05] sosyal 
[U=4956,500, p>0,05] ve okul işlevselliği [U=4380,000, p>0,05] alt boyutu arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır (Tablo 7).  

Annelerin görüşlerine göre çocukların cinsiyeti ile toplam yaşam kaliteleri arasında anlamlı fark 
yoktur t (198)=-0,920 p>0,05. Ancak, Tablo 8’de yer alan annelerin görüşlerine göre puanlar 
incelendiğinde erkek çocuğa sahip anneler, çocuklarının yaşam kalitelerini,  (X̅=52,09), kız çocuğu olan 
annelere göre (X̅=49,69) daha yüksek algılamaktadır. 

Tablo 9.  
Çocuklarda Dil-Konuşma Bozukluğu Durumuna Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 
Alt  

Boyutlar 

 
Bozukluğun 

Türü 

 
 

n 

 
Sıra 

Ortalaması 

 
 

sd 

 
 

χ2 

 
 

p 

 
Anlamlı 

Fark 
FİAB Gelişimsel1 

Sesletim Ses2 
Yok3 

62 
56 
82 

81,39 
83,88 

126,30 

 
2 

 
27,837 

 
0,000 

3-1 
3-2 

 
PİAB Gelişimsel1 

Sesletim Ses2 
Yok3 

62 
56 
82 

81,65 
99,04 

115,75 

 
2 

 
12,326 

 
0,002 

3-1 

DİAB Gelişimsel 
SesletimSes 

Yok 

62 
56 
82 

96,03 
97,66 

105,82 

 
2 

 
1,215 

 
0,545 

 

SİAB Gelişimsel1 
Sesletim Ses2 

62 
56 

75,85 
101,51 

 
2 

 
19,396 

 
0,000 

2-1 
3-1 



 

1340 
 

Yok3 82 118,45 
OİAB Gelişimsel 

SesletimSes 
Yok 

62 
56 
82 

87,27 
100,54 
110,50 

 
2 

 
5,792 

 
0,055 

 

 
 
Tablo 10.  
Çocuklarda Dil-Konuşma Bozukluğu Durumuna Göre Anova Testi Sonuçları 

 
 
ÇİYKÖ 

 
Bozukluğun  
Türü 

 
 
n 

 
 
x̅± S 

 
 
VK 

 
 
KT 

 
 
sd 

 
 
KO 

 
 
F 

 
 
p 

 
 
AFark 

Ölçek 
ToplamPuan 

Gelişimsel1 
Sesletim 
Yok3 

62 
56 
82 

44,00±15,9 
47,65±20,3 
58,19±16,3 

Gruplararası 
Gruplariçi 
Toplam 

7898,685 
60082,027 
67980,712 

2 
197 
199 

3949,343 
304,985 

12,949 0,000 3-2 
3-1 

           

Araştırmaya alınan annelerin, çocuklarının dil-konuşma bozukluğu türü ile çocuklarının fiziksel 
işlevsellik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir [χ2(sd=2, n=200)=27,837 p<0,05] ve 
gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin çocuklarının fiziksel işlevsellik algıları, dil 
konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşük olarak değerlendirdikleri görülmüştür(p<0,05). 
Çocuğunda sesletim ve ses bilgisi bozukluğu olan annelerin fiziksel işlevsellik algıları, dil konuşma 
bozukluğu olmayan annelerin çocuklarına göre daha düşük saptanmıştır, (p<0,05). Annelere göre 
çocuklarının dil konuşma bozukluğu türü ile çocuklarının psikososyal işlevsellik algısı arasında anlamlı bir 
farklılık görülmüştür, [χ2(sd=2, n=200)=12,326 p<0,05]. Yapılan Tukey testi ile çocuğu gelişimsel dil 
bozukluğuna sahip annelerin çocuklarının psikososyal işlevsellik algısı, dil konuşma bozukluğu olmayan 
çocuklardan daha düşüktür (p<0,05). Annelere göre çocuklarının dil-konuşma bozukluğunun türü ile 
çocuklarının sosyal işlevselliği arasında anlamlı fark bulunmuştur [χ2(sd=2, n=200)=19,396, p<0,05]. Buna 
göre, gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin sosyal işlevsellik algılarının sesletim ve ses 
bilgisi bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Annelerin, 
gelişimsel dil bozukluğu yaşayan çocuklarının sosyal işlevsellik algısının, dil konuşma bozukluğu olmayan 
çocuklardan daha düşük olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Annelerin, çocuklarının dil-konuşma 
bozukluğu türü ile çocuklarının duygusal işlevsellik ve [χ2(sd=2, n=200)=1,215 p>0,05]okul işlevselliği alt 
boyutu arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [χ2(sd=2, n=200)=5,792 p>0,05].  

Tablo 10’da annelerin görüşlerine göre işitme yetersizliği olan çocuklarının dil-konuşma 
bozukluğunun türü ile toplam yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
[F(2,199)=12,942, p<0,001]. Farkın kaynağının nerede olduğunu belirlemek için yapılan Tukey testi ile 
gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin çocuklarının toplam yaşam kalitesi algılarının, dil-
konuşma bozukluğu olmayanlara göre düşük olduğu saptanmıştır, (p<0,05). Sesletim ve ses bilgisi 
bozukluğu olan çocukların algıları da, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür, (p<0,05 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, anne görüşlerine göre çocukların kardeş sayıları ile çocukların fiziksel, sosyal, okul 
işlevselliği ve psikososyal işlevsellik ile ölçek toplam puan alt boyutları arasında anlamlı fark saptanmıştır. 
Annelerin görüşlerine göredört ve üzeri kardeşi olan çocukların bu alt boyutlardaki algıları bir, iki ve üç 
kardeşi olan çocuklara göre daha düşüktür. Peker (2019), koklear implantlı çocuklarla sağlıklı çocukların 
yaşam kalitelerini karşılaştırdığı çalışmasında, koklear implant kullanan çocukların kardeş sayısının daha 
fazla olduğunu bulmuştur ve bunu erkek çocuk sahibi olma isteği ve çocuk sayısını arttırma, sosyal 
güvence ve ailenin saygınlığının arması gibi nedenlerden dolayı yaşam kalitesi ve bakım gücünün göz ardı 
edilebilmesine bağlamıştır. Ayıca kardeşler arasındaki iletişimin niteliği, aile yapısı, ailenin çocuk 
yetiştirme tarzı, yaşam standartları, aile içi çocuk sayısı, kardeşlerin arasındaki yaş farkı, kardeşlerin farklı 
cinsiyette olması, ailenin sosyoekonomik ve kültür seviyesi, çocuğun yetersizliği ve derecesi gibi birçok 
nedenden etkilenebilmektedir (Dolanay, 2016).  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre işitme yetersizliği nedeniyle kuruma devam eden kardeş 
sayısı ile çocukların duygusal işlevsellik, okul işlevselliği ve ölçek toplam puan alt boyutları arasında 
anlamlı fark bulunmuştur. Kuruma gelen bir kardeşi olan çocukların annelerinin puanları, kuruma gelen 

http://graphemica.com/%C2%B1
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iki ve üzeri kardeşi olanlardan daha yüksektir. İşitme yetersizliği olan çocukların tıbbi bakıma ve cihaz 
kullanımına ihtiyaç duyması, tıbbi ihtiyaçların ve cihaz donanımının pahalı olması ve bunların minimum 
düzeyde karşılanması aileyi çoğu zaman maddi sorunlarla baş başa bırakmaktayken çocuk sayısının 
artması da ailenin yükünün artmasına neden olmaktadır (Akçamete ve Kargın, 1996). Dolayısıyla bu 
durum çocukların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. İşitme yetersizliği nedeniyle özel eğitim 
kurumuna gelen çocuksayısı arttıkça ailenin yaşadığı stres artabilir. Aile, yetersizliği olan birden fazla 
çocuğu olduğunda psikolojik olarak yıpranabilir, birden fazla çocuğun eğitimiyle ilgilenmek aileleri 
yıpratabilir. Bu durum, ailelerin çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenememesi, çocuklarına destek olamaması 
ve bunun sonucunda çocukların üzgün, mutsuz, endişeli hissetmesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. 
İşitme yetersizliği nedeniyle özel eğitim kurumuna devam eden bir çocuğu olan annelerin çocuklarının 
yaşam kalitesi puanlarının yüksek olması, ailelerin çocuklarına daha fazla vakit ayırabildiği, çocuklarına 
daha fazla destek olabildiği ve bunun sonucunda çocuğun duygusal, okul işlevselliği alanında daha 
başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Annelerin, işitme yetersizliği olan çocuklarının cinsiyeti ile ÇİYKÖ Ebeveyn Formu ölçek alt boyutları 
arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde, Warner-Czyz et al., 
(2009), koklear implant kullanan çocukların yaşam kalitelerini ebeveynlerin görüşlerine göre 
değerlendirmiş ve cinsiyetin anlamlı bir fark yaratmadığını saptamıştır. Ramires et al., (2016) de işitme 
engelli çocukların yaşam kalitelerini ailelerin bazı özelliklerine göre incelemiş ve cinsiyete göre anlamlı 
bir fark tespit etmemişlerdir. Yaşam kalitesi algısının cinsiyete göre farklılaşmaması, hem kız hem 
erkeklerin yaşam kalitelerinin benzer biçimde algılanması, cinsiyetçi bir bakış açısına sahip 
olunmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre dil konuşma bozukluğu görülme durumu ile çocukların 
fiziksel, sosyal ve psikososyal işlevsellik ve ölçek toplam puan alt boyutları arasında anlamlı fark tespit 
edilmiştir. Annelere göre gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların fiziksel işlevsellik algıları, dil konuşma 
bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür. Yine sesletim ve ses bilgisi bozukluğu olan çocukların algıları 
ise, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşüktür. Sosyal işlevsellik algılarında ise, gelişimsel dil 
bozukluğu görülen çocukların algıları, sesletim ve ses bilgisi bozukluğu görülen çocuklardan daha 
düşüktür. Gelişimsel dil bozukluğu görülen annelerin sosyal işlevsellik algıları, dil konuşma bozukluğu 
olmayanlardan daha düşüktür. Psikososyal işlevsellik alt boyutunda, gelişimsel dil bozukluğu görülen 
annelerin algıları, dil konuşma bozukluğu olmayanlardan daha düşük olarak saptanmıştır. Toplam 
puanda ise gelişimsel dil bozukluğu ve sesletim ve ses bilgisi olan çocukların algılarının ise daha düşük 
olduğu görülmüştür. İşitme yetersizliğinin genellikle dil ve konuşma bozukluklarını beraberinde 
getirmesi, çocukların dil gelişiminde yaşıtlarına göre gecikmeler yaşamaları, çocukların yaşıtlarıyla olan 
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilmekte, yaşam kalitelerinin alt boyutlarındaki algılarının düşmesine 
neden olabilmektedir. 

          Sonuç olarak annelerin görüşlerine göre çocukların kardeş sayılarının, işitme yetersizliği nedeniyle 

kuruma devam eden kardeş sayısının ve eşlik eden dil konuşma bozukluğunun yaşam kalitesini etkilediği 

tespit edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler verilebilir: 

 İşitme yetersizliği nedeniyle birden fazla kardeşi özel eğitim kurumuna devam eden işitme 
yetersizliği olan çocuklara duygusal, psikososyal işlevsellik ve okul işlevselliğini arttırmaya 
yönelik etkinlikler düzenlenebilir. 

 Engelli çocuğa sahip ailelere genetik danışmanlık yapılabilir ve aile planlaması hakkında bilgi 
verilebilir.  

 Dil ve konuşma bozukluğu tanısı olan işitme yetersizliği olan çocuklara dil becerilerini 
geliştirmek ve sosyal işlevselliklerini geliştirmek amacıyla kurumlar tarafından programlar 
düzenlenebilir.  
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İşitme Yetersizliği Olan Çocuk ve Ergenlerin Yaşam 

Kalitelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Beyhan Özge Yersel253, Ender Durualp254 

 

Öz 

 Araştırma, doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış 8-18 yaş arasındaki çocukların yaşam kalitelerini 
annelere ait bazı sosyodemografik değişkenler açısından incelemek amacıyla nedensel karşılaştırmalı 
olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, Ankara il merkezinde bulunan özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerine devam eden, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu 
ve nörolojik sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu dışında engeli bulunmayan 
sekiz-18 yaşları arasındaki 200 çocuğun anneleri gönüllük esasına göre dâhil edilmiştir. Araştırmanın 
verileri “Genel Bilgi Formu” ve Varni ve ark. (1999) tarafından geliştirilen, Çakın Memik (2005) tarafından 
Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) Ebeveyn Formu” ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, t, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve One Way Anova 
testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; 25-35 yaşlarında, üniversite mezunu, evli, 
yüksek düzeyde gelir algısına sahip anneler çocuklarının yaşam kalitesini yüksek olarak 
değerlendirmiştir. (p<0,05). Bulgulardan hareketle işitme yetersizliği olan çocuk ve ailelerine yaşam 
kalitesini arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi, danışmanlık ve destek hizmetlerin sağlanması önemli 
ve gerekli görülmektedir. 

AnahtarKelimeler:Çocuk/Ergen, İşitme Yetersizliği, Yaşam Kalitesi 

Abstract 

 The study was conducted as a causal comparative study to examine the quality of life of children 
aged between 8 and 18, who were diagnosed with congenital hearing impairment, in terms of some 
sociodemographic variables of their mothers. Mothers of 200 children aged between 8 and 18 with no 
major developmental disabilities, neurological problems or any disabilities other than hearing 
impairment and language-speech disorder, attending special education and rehabilitation centers in the 
city center of Ankara, were included on a voluntary basis. The data of the research were collected with 
the General Information Form developed by the researcher, and PedsQL (Pediatric Quality of Life 
Inventory)- Parent Form developed by Varni et al. (1999) and adapted to Turkish ÇakınMemik (2005). 
The data of the study was collected using the face-to-face interview technique between March-April 
2018. Kolmogorov Smirnov, t, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H and One Way Anova tests were used 
to analyze the data. As a result of the analyses, university graduate mothers who are 25-35 years old, 
have a high income perception evaluated the quality of life of their children as high (p<0.05). Based on 
the findings, it is considered important to provide training, counseling services and support to the 
children with hearing impairment and their families in order to improve their quality of life. 

Keywords: Child/adolescent, Hearing Impairment, Quality of Life 

 

 

*Bu çalışma, sorumlu yazarın “İşitme Yetersizliği Olan 8-18 Yaş arası Çocukların Yaşam Kalitelerinin Anne Görüşlerine 

Göre İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiş ve “28. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi- ICES-

UEBK”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Giriş 

İşitme yetersizliği, “kişilerin işitme düzeneğinde meydana gelen herhangi bir problem nedeniyle 
günlük hayatında sözel dili işlevsel olarak kullanamaması” olarak ifade edilmektedir (Girgin, 2003). Özel 
gereksinimli bireylerle ilgili en geniş çalışma 2010 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yürütülmüş ve bunun sonucunda işitme yetersizliği yaşayan nüfusun, toplam nüfusun %5,9’unu 
oluşturduğu görülmüştür. Bu nüfusun %9,6’sını sıfır-altı yaş, %17,4’ünü yedi-14 yaş, %20,9’unu ise 15-
24 yaş arası bireyler oluşturmaktadır (TÜİK, 2010). İşitme yetersizliğinin “prenatal, perinatal ve 
postnatal” dönemde görülen risklerden kaynaklandığı bilinmektedir (Belgin, 2011). İşitme yetersizliğinin 
etkileri şiddetine, ortaya çıkış zamanına, konuşmanın edimine ve patolojinin yerleştiği bölgeye göre 
değişmekle birlikte, bireyin tüm gelişim alanlarını ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir 
(Can, 2009).  

Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (1997) tarafından “Bireylerin yaşadığı kültür ve değer sistemi 
çerçevesinde kendi amaçları, beklentileri, standartları ve endişelerine ilişkin olarak yaşamdaki 
konumlarını nasıl algıladıkları” biçiminde tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesinin göstergeleri arasında 
“cinsiyet, yaş, sağlık, eğitim, ekonomik durum, sosyal destek, boş zaman değerlendirme faaliyetleri, 
yaşanılan konutun özellikleri” gibi faktörler bulunmaktadır (Aydıner Boylu & Paçacıoğlu, 2016). İşitme 
duyusunda azalmayla birlikte baş gösteren sorunlar, günlük yaşam işlevselliği ve psikolojik iyilik halinin 
olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır (McRackan et al., 2018). Bu nedenle Samuel et al., 
(2016),“işitme cihazı kullanımının maksimum başarı ile sonuçlanabilmesinde çocuğun işitsel 
performansının yanı sıra  birlikte günlük aktiviteleri, sosyal hayatı ve özgüveninde oluşan değişikliklerin 
de değerlendirilmesi” konusuna vurgu yapmaktadır. Bu doğrultuda işitme yetersizliğinde yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.  

Alanyazında işitme yetersizliği ve yaşam kalitesi ile ilgili çeşitli çalışmaların yürütüldüğü 
görülmektedir. Koca (2016), işitme kayıplı çocuğu olan bir ailenin, aile eğitimi sürecinin incelenmesini 
amaçladığı çalışmasında eğitimle birlikte annenin çocuğun gelişimini destekleyen olumlu davranışlarında 
artış olduğunu bulmuştur. Eroğlu &Acet (2017), işitme yetersizliği olan çocuk ve ergenlerin spor yapıp 
yapmama durumlarının yaşam kalitesi ve sosyal görünüş kaygısında herhangi etkiye yol açmadığını tespit 
etmiştir. Ülker’in (2019) yaptığı çalışmada işitme engelli bireylerin, beden eğitimi dersine yatkınlıklarının 
üst düzeyde olduğu, kadınların erkeklerden daha duyarlı olduğu, motor becerilere bakıldığında 
erkeklerin kadınlara oranla daha iyi oldukları, işitme engelli bireylerin ekonomik yapısının da sportif 
etkinliklerde önemli rol oynadığı saptanmıştır. Rosenfeld et al. (1997),orta kulak iltihabı olan çocuklarda 
sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmesine yönelik geliştirdiği ölçeğin “TheOtitis Media-6 (OM-6)” 
güvenli bir araç olduğunu saptamışlardır. Huber (2005), koklear implantlı çocukların sağlıkla ilgili yaşam 
kalitesini incelemiş,  işitme engelinin süresi ve implantasyondaki yaş arasında anlamlı bir fark olduğunu 
bulmuştur. Hornsby et al. (2014), işitme kaybının okul çağı çocuklarında yorgunluğa etkisini araştırmış 
ve işitme kaybı olan okul çağındaki çocukların öznel yorgunluğunun arttığını saptamıştır. Bu sonuçlardan 
yola çıkarak, araştırmada doğuştan işitme yetersizliği tanısı almış sekiz-18 yaş arasındaki çocukların 
yaşam kalitelerinin, annelere ait bazı özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın amacı doğuştan işitme yetersizliği tanılı sekiz-18 yaş arasındaki çocukların ve 
ergenlerin yaşam kalitelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın modeli nedensel 
karşılaştırmalı tarama yöntemidir.  

Katılımcılar 

Ankara il merkezinde işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu alanında eğitim veren özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri belirlenmiştir. Ardındanaraştırmaya izin veren üç özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alan, doğuştan işitme yetersizliği olan, majör gelişimsel bozukluğu 
ve nörolojik sorunları olmayan, işitme yetersizliği ve dil-konuşma bozukluğu dışında engeli bulunmayan 
sekiz-18 yaşları arasındaki 200 çocuk-ergenin anneleri gönüllük esasına göre çalışmaya katılmıştır. 
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Araştırmaya alınan annelerin işitme yetersizliği olan çocuklarının %52’sinin kız, %50’sinin sekiz-
12 ve %50’sinin 13-18 yaş arasında olduğu, %37’sinin ilkokula devam ettiği, %57’sinin altı ila 10 yıldır 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam ettiği belirlenmiştir. Çocukların %40,5’inde çok ileri 
düzeyde işitme yetersizliği ve %31’inde gelişimsel dil bozukluğu bulunmaktadır. Çocukların çoğunun iki 
kardeşi vardır ve çoğunun bir kardeşi işitme yetersizliğine sahiptir. Çocukların yaş ortalaması ise 
12,36±3,21’dir. 

Araştırmaya alınan annelerin çoğunluğu 36-46 yaş grubundadır. Annelerin %36’sının ilkokul 
mezunu, %74’ünün ev hanımı, %90,5’inin evli, %69’unun çekirdek aileye sahip, %57’sinin gelir düzeyini 
orta olarak algıladıkları saptanmıştır. Araştırmaya alınan annelerin eşlerinin %58,5’i 36-46 yaş grubunda 
%33,5’inin lise mezunu, %94’ü bir işte çalışmaktadır. Anneler 25- 60 yaş aralığındadır ve yaş ortalaması 
37,98±6,68 olarak bulunmuştur. Babalar ise 26-65 yaş aralığındadır ve yaş ortalamaları ise 41,04±6,81 
olarak tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”, ve Varni et al. 
(1999) tarafından geliştirilip Çakın Memik (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ)-Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. 

 

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ): Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ), Varni et al., 

(1999) tarafından geliştirilen ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini belirlemek amacıyla kullanılan ölçektir. 8-

12 ve 13-18 yaş Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Memik et al., (2008) ile Çakın Memik et al., 

(2007) 2-7 yaş için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise Üneri et al., (2008) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 

çocuk-ergen ve ebeveyn formları bulunmaktadır. Ölçek, çocuk ve ergenlerin son bir ayı göz önüne 

alınarak cevaplanır. Ölçek 23 maddeden oluşmakta ve “fiziksel sağlık toplam puan, ölçek toplam puanı 

(ÖTP), duygusal, sosyal ve okul işlevselliğini değerlendiren madde puanlarının hesaplanmasından oluşan 

psikososyal sağlık toplam puanı (PSTP)” olmak üzere üç boyutta puanlaması yapılmaktadır. Maddeler 

sıfır ila 100 puan arasında puanlandırılmakta ve toplam puan arttıkça, yaşam kalitesinin arttığı kabul 

edilmektedir (Çakın Memik et al., 2007). 

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 
 

Veriler analiz edilirken sürekli verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde ortalama standart sapma, 
ortanca, minimum, maksimum değerleri, kesikli verilerde ise yüzde değerleri kullanılmıştır. Verilerin 
normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testiyle belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren 
verilerin bağımsız değişkenlerle karşılaştırılmasında grup sayısı iki ise t testi, normal dağılım göstermeyen 
verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin 
ikiden fazla grup karşılaştırmasında One Way ANOVA, normal dağılım göstermeyen verilerin ikiden fazla 
grup karşılaştırmasında ise Kruskal Wallis H Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda ise 
Tukey testinden yararlanılmıştır. Değerlendirmelerde IBM SPSS Statistics 20 programı kullanılmış ve 
istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,05 alınmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 

Bulgular 
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Tablo 1 ve Tablo 2’de çocukların yaşam kalitelerinin anne yaşına göre analiz sonuçları yer 
almaktadır. 

 

Tablo 1.  
Çocukların Yaşam Kalitelerinin Anne Yaşına Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 

Alt 
Boyutlar 

Annenin 
Yaşı 

 
n 

Sıra 
Ortalaması 

 
sd 

 
χ2 

 
p 

Anlamlı 
Fark 

FİAB 25-35 yaş1 
36-46 yaş2 
47 yaş ve+3 

81 
93 
26 

105,56 
105,91 
65,37 

2 11,081 0,004 1-2 
2-3 

PİAB 25-35 yaş 
36-46 yaş 
47 yaş ve+ 

81 
93 
26 

103,89 
100,86 
88,65 

2 1,373 0,503  

DİAB 25-35 yaş 
36-46 yaş 
47 yaş ve+ 

81 
93 
26 

105,02 
101,66 
82,25 

2 3,167 0,205  

SİAB 25-35 yaş 
36-46 yaş 
47 yaş ve+ 

81 
93 
26 

100,12 
103,48 
91,04 

2 0,957 0,620  

OİAB 25-35 yaş 
36-46 yaş 
47 yaş ve+ 

81 
93 
26 

105,09 
98,55 
93,13 

2 1,045 0,593  

 
 
Tablo 2.  
Çocukların Yaşam Kaliteleri Toplamının Anne Yaşına Göre Anova Sonuçları 

 
 

ÇİYKÖ 

 
Anne 
Yaş 

 
 

n 

 
 

x±̅ S 

 
 

VK 

 
 

KT 

 
 

sd 

 
 

KO 

 
 

F 

 
 

p 

 
 

A.Fark 

ÖTP 25-351 
36-462 
47 ve 

+3 

81 
93 
26 

52,94±18,8 
51,66±17,9 
41,39±17,8 

GA 
Gİ 

Toplam 

2742,15 
65238,5 
67980,7 

2 
197 
199 

1371,076 
331,160 

4,140 0,017 1-3 
2-3 

Analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya alınan annelerin yaşları ile çocuklarına ait fiziksel 
işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı fark görülmüştür [χ2(sd=2, n=200)=11,081, p<0,05]. Bu farkın ise 
25-35 yaş ve 36-46 yaş arasındaki annelerin lehine olduğu belirlenmiştir.47 yaş ve üzerindeki annelerin 
çocuklarının fiziksel işlevsellik algılarının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Annelerin yaşları ile psikososyal işlevsellik alt boyutu [χ2(sd=2, n=200)=1,373, p>0,05], bu boyutu 
oluşturan duygusal işlevsellik [χ2(sd=2, n=200)=3,167, p>0,05], sosyal işlevsellik [χ2(sd=2, n=200)=0,957 
p>0,05] ve okul işlevselliği alt boyutu [χ2(sd=2, n=200)=1,045 p>0,05] arasında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya alınan annelerin yaşları ile çocuklarına ait yaşam kaliteleri 
algıları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır [F(2,199)=4,140, p<0,05]. Tukey Testi sonucunda, 47 
yaş ve üzerindeki annelerin çocuklarının toplam yaşam kalitelerini 25-35 yaş ve 36-46 arası annelerden 
anlamlı düzeyde düşük değerlendirdikleri tespit edilmiştir. 

http://graphemica.com/%C2%B1
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Tablo 3.  
Çocukların Yaşam Kalitelerinin Anne Öğrenim Durumuna Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 
Alt 
Boyutlar 

 
Öğrenim 
Durumu 

 
 
n 

 
Sıra 
Ortalaması 

 
 
sd 

 
 
χ2 

 
 
p 

 
Anlamlı 
Fark 

FİAB İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

72 
28 
60 
40 

91,79 
91,77 
103,62 
117,61 

 
3 

 
5,974 

 
0,113 

 

PİAB İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

72 
28 
60 
40 

91,71 
103,18 
98,16 
117,96 

 
3 

 
5,469 

 
0,141 

 

DİAB İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

72 
28 
60 
40 

94,40 
93,30 
105,28 
109,35 

 
3 

 
2,620 

 
0,454 

 

SİAB İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

72 
28 
60 
40 

95,14 
119,27 
92,14 
109,55 

 
3 

 
5,864 

 
0,118 

 

OİAB İlkokul1 
Ortaokul2 
Lise3 
Üniversite4 

72 
28 
60 
40 

89,40 
94,79 
102,35 
121,71 

 
3 

 
8,491 

 
0,037 

 
4-1 

 

Tablo 4.  

Çocukların Yaşam Kaliteleri Toplamının Anne Öğrenim Durumuna Göre Anova Sonuçları 

 
 
ÇİYKÖ 

 
Öğrenim 
Durumu 

 
 
n 

 
 
x̅± S 

 
 
VK 

 
 
KT 

 
 
Sd 

 
 
KO 

 
 
F 

 
 
p 

 
Anlamlı 
Fark 

 
ÖTP 

İlkokul1 
Ortaokul2 
Lise3 
Üniversite4 

72 
28 
60 
40 

47,18±18,53 
50,12±18,89 
51,19±17,57 
57,42±18,28 

GA 
Gİ 
Toplam 

2719,402 
65261,310 
67980,712 

3 
196 
199 

906,46 
332,96 

2,722 0,046 4-1 

Araştırmaya katılan annelerin öğrenim durumları ile çocuklarının fiziksel [χ2(sd=3, n=200)=5,974 
p>0,05], psikososyal, [χ2(sd=3, n=200)= 5,469, p>0,05] duygusal [χ2(sd=3, n=200)= 2,620, p>0,05]ve 
sosyal işlevsellik[χ2(sd=3, n=200)= 5,864 p>0,05] algıları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak, 
analiz sonuçları incelendiğinde, annelerin öğrenim durumları ile çocuklarının okul işlevselliği alt boyutu 
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir[χ2(sd=3, n=200)= 8,491, p<0,05]. Tukey testi sonucunda, 
ilkokul mezunu annelerin çocuklarının okul işlevselliği algısını üniversite mezunu olan annelerin 
çocuklarına göre daha düşük algıladıkları görülmüştür (Tablo 3). 

Tablo 4’e göre, annelerin öğrenim durumları ile çocuklarına ait yaşam kalitesi algıları arasındaki 
fark anlamlıdır [F(3,199)=2,722, p <0,05]. Farkın kaynağını tespit etmek için yapılan Tukey testi ile ilkokul 
mezunu annelerin çocuklarının toplam yaşam kalitelerini üniversite mezunu annelere göre daha düşük 
olarak değerlendirdikleri görülmüştür.  

Tablo 5.  
Çocukların Yaşam Kalitelerinin Anne Medeni Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
http://graphemica.com/%C2%B1
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Alt  

Boyutlar 

 
Medeni 
Durum 

 
 

n 

 
Sıra 

Ortalaması 

 
Sıra 

Toplamı 

 
 

U 

 
 

p 

FİAB Evli 
Bekâr 

181 
19 

101,87 
87,45 

18438,50 
1661,50 

1471,500 0,300 

PİAB Evli1 
Bekâr2 

181 
19 

103,28 
73,97 

18694,50 
1405,50 

1215,500 0,036 

DİAB Evli1 
Bekâr2 

181 
19 

103,40 
72,89 

18715,00 
1385,00 

1195,000 0,028 

SİAB Evli 
Bekâr 

181 
19 

101,67 
89,32 

18403,00 
1697,00 

1507,000 0,373 

OİAB Evli 
Bekâr 

181 
19 

102,79 
78,68 

18605,00 
1495,00 

1305,000 0,082 

Tablo 6. 

Çocukların Yaşam Kaliteleri Toplamının Anne Medeni Durumuna Göre T Testi Sonuçları 

 
ÇİYKÖ 

Medeni  
Durum 

 
n 

 
x ̅

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

ÖTP Evli 
Bekâr 

181 
19  

51,64          
43,25 

18,39        
18,14 

198 1,895 0,060 

 

Analiz sonuçlarına göre, annelerin medeni durumları ile çocuklarının fiziksel, [U=1471,500, 
p>0,05]sosyal işlevsellik [U=1507,000 p>0,05] veokul işlevselliği alt boyutu arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır [U=1305,000, p>0.05].Ancak annelerin medeni durumu ile çocuklarının psikososyal 
[U=1215,500, p<0,05] ile duygusal işlevsellik alt boyutu arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 
[U=1195,000, p<0,05]. Evli olan annelerin çocuklarının psikososyal ve duygusal işlevsellik algısının, bekâr 
olanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 5). 

Evli annelerle bekâr annelerin görüşlerine göre çocuklarının toplam yaşam kalitesi arasındaki 
farkanlamlı değildir [t (198)= 1,895 p>0,05]. (Tablo 6). 

 

 

Tablo 7 
Çocukların Yaşam Kalitelerinin Annelerin Gelir Düzeyi Algılarına Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 
Alt  
Boyutlar 

 
 
GDA 

 
 
n 

 
 
SO 

 
 
sd 

 
 
χ2 

 
 
p 

 
Anlamlı 
Fark 

FİAB Düşük1 
Orta2 
Yüksek3 

68 
114 
18 

83,99 
104,99 
134,47 

 
2 

 
12,498 

 
0,002 

3-1 

PİAB Düşük1 
Orta2 
Yüksek3 

68 
114 
18 

73,23 
109,38 
147,28 

 
2 

 
29,584 

 
0,000 

3-1 
3-2 

DİAB Düşük1 
Orta2 
Yüksek 

68 
114 
18 

78,40 
107,1 
132,19 

 
2 

 
21,286 

 
0,000 

2-1 
3-1 

SİAB Düşük1 68 79,93    3-1 
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Orta2 
Yüksek3 

114 
18 

107,76 
132,19 

2 15,978 0,000 

OİAB Düşük1 
Orta2 
Yüksek3 

68 
114 
18 

76,66 
109,77 
132,03 

 
2 

 
20,098 

 
0,000 

3-1 
2-1 

 

Tablo8. 

Çocukların Yaşam Kaliteleri Toplamının Annelerin Gelir Düzeyi Algısına Göre Anova Test Sonuçları 

 
 

ÇİYKÖ 

 
 

GDA 

 
 

n 

 
 

x̅± S 

 
 

VK 

 
 

KT 

 
 

sd 

 
 

KO 

 
 
F 

 
 

p 

 
A. 

Fark 

ÖTP Düşük1 
Orta2 

Yüksek3 

68 
114 
18 

42,15±17,2 
53,59±17,0 
66,24±16,9 

GA 
Gİ 

Toplam 

10269,358 
57711,354 
67980,712 

2 
197 
199 

5334,679 
292,951 

17,527 
 

0,000 2-1 
3-1 

 

Annelerin gelir düzeyi algıları ile çocuklarının fiziksel işlevsellik algıları arasındaki fark anlamlıdır 
[χ2(sd=2, n=200)=12,498,  p<0,05] ve bu farkın gelir düzeyi yüksek olanların lehine olduğu görülmüştür 
(p<0,05).Annelerin gelir düzeyi algıları ile çocuklarının psikososyal işlevsellik algıları arasinda anlamlı bir 
fark tespit edilmiştir [χ2(sd=2, n=200)=29,584, (p<0,005)]. Gelir düzey algısı düşük olan annelerin 
psikososyal işlevselliği algılarının, gelir düzeyi algısı yüksek olan annelerden daha düşük olarak 
değerlendirdiği bulunmuştur (p<0,0). Gelir düzeyi algısı düşük olan annelerin psikososyal işlevsellik 
algıları da gelir düzeyi algısı yüksek olanlardan daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Gelir düzeyi orta 
olanların psikososyal işlevsellik algıları da gelir düzeyi algısı yüksek olanlara göre anlamlı düzeyde düşük 
bulunmuştur (p<0,05). Annelerin gelir düzeyi algıları ile çocuklarının duygusal işlevsellik alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür [χ2(sd=2, n=200)=21,286, p<0,05]. Gelir düzeyi algısı düşük 
olan annelerin çocuklarının duygusal işlevsellik algısı, gelir düzeyi algısı orta olanlardan daha düşüktür 
(p<0,05). Yine, gelir düzeyi algısı düşük olan annelerin çocuklarının duygusal işlevselliği, gelir düzeyi algısı 
yüksek annelerin çocuklarına göre daha düşük olarak algıladıkları saptanmıştır(p<0,05).  Gelir düzey algısı 
orta olan annelerin çocuklarının duygusal işlevsellik algısının da gelir düzey algısı yüksek annelerden daha 
düşük olduğu bulunmuştur (p<0,05.). Annelerin gelir düzeyi algıları ile çocuklarının sosyal işlevsellik 
algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [χ2(sd=2, n=200)=15,978,  p<0,05]. Farkın kaynağını tespit 
etmek amacıyla yapılan Tukey Testi sonuçlarına göre, gelir düzeyi algısı düşük olan annelerin sosyal 
işlevsellik algısı, gelir düzeyi algısı yüksek olanlardan daha düşüktür (p<0,05). Gelir düzeyi algısı düşük 
annelerin çocuklarının sosyal işlevsellik algısı, gelir düzeyi algısı yüksek olanlara göre daha düşük olarak 
saptanmıştır (p<0,05). Annelerin gelir düzeyi algıları ile okul işlevselliği alt boyutu arasında anlamlı bir 
fark tespit edilmiştir [χ2(sd=2, n=200)=20,098,  (p<0,05)]. Yapılan Tukey testi ile gelir düzey algısı düşük 
olan annelerin okul işlevselliği algılarının, gelir düzeyi algısı yüksek olan annelerden daha düşük olduğu 
saptanmıştır (p<0,05). Gelir düzeyi algısı düşük olan annelerin çocuklarının okul işlevselliği algıları da gelir 
düzeyi algısı yüksek olanlardan daha düşük bulunmuştur.  

Araştırmaya alınan annelerin, gelir düzeyi algıları ve işitme yetersizliği olan çocuğunun toplam 
yaşam kalitesi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [F(2,199)=17,527, p<0,05]. Tukey testine göre, 
düşük gelir düzeyine sahip annelerin çocuklarının yaşam kalitesi algısı ile orta düzeyde gelir algısına sahip 
annelerin yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark vardır. Orta düzeyde gelir algısına sahip annelerin 
çocuklarının yaşam kalitesi algısı, düşük düzeyde gelir algısına sahip annelerin çocuklarından daha 
yüksektir. Düşük düzeyde gelir algısına sahip anneler ile yüksek düzeyde gelir algısına sahip annelerin 
yaşam kalitesi arasında anlamlı fark saptanmıştır. Yüksek düzeyde gelir algısına sahip anneler, 
çocuklarının yaşam kalitesini düşük düzeyde gelire sahip annelere göre daha yüksek bulmaktadır (Tablo 
8). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

http://graphemica.com/%C2%B1
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Araştırmada, anne görüşlerine göre annelerin yaşı ile çocukların fiziksel işlevsellik ile Ölçek Toplam 
Puanları arasında anlamlı fark görülmüştür. 47 yaş ve üstü yaşa sahip olanların çocuklarının fiziksel 
işlevsellik algıları, 25-35 ve 36-45 yaş arası annelerin çocuklarının algılarından daha düşüktür. Yine yaşam 
kalitesi toplam puanları incelendiğinde 47 yaş ve üstü annelerin çocuklarının yaşam kalitesi algısının 
diğer yaş grubundaki annelerin çocuklarına göre daha düşük saptanmıştır. Alanyazın incelendiğinde, 
Kocaaslan (2016), astımlı çocukların yaşam kalitelerini araştırmış ve annelerin yaşının artmasıyla 
çocukların yaşam kalitelerinde artış olduğunu saptamıştır ve bu durumu yaşça küçük annelerin hastalık 
konusunda deneyimsiz olmalarına bağlamıştır.  Bulgular arasında farklılık olmasının nedenleri arasında 
örneklem gruplarının farklı olması, çocukların yetersizlik türü ve düzeylerinin aynı olmaması, genç 
annelerin hastalıkla, eğitim süreçleriyle ilgilenirken daha fazla enerji hissetmeleri sayılabilir. 
Araştırmada, anne görüşlerine göre annelerin yaşı ile çocukların fiziksel işlevsellik ile Ölçek Toplam 
Puanları arasında anlamlı fark görülmüştür.  

Annelerin öğrenim durumları ile okul işlevselliği ve ölçek toplam puanları arasında anlamlı fark 
bulunmuştur. Genelde yüksek öğrenim düzeyine sahip kişilerin daha yüksek gelire ve iyi niteliğe sahip 
işe, dolayısıyla gelişmiş sosyal imkânlara ve sonuçta daha iyi yaşam kalitesine sahip oldukları; 
ancaköğrenim seviyesi düşük olanların işsizlik, ağır koşullarda çalışma, az maaş, sosyal 
imkânlardanfaydalanamama, süregelenekonomik, sosyal ve psikolojik endişe, beslenmenin yetersizliği 
gibi nedenlerden dolayıyaşam kalitesi algılarının düşük olduğu varsayılmaktadır (Torlak & Yavuzçehre, 
2008).Ayrıca anne ve babanın öğrenim durumu ailelerin çocuk yetiştirme tutumunu da belirlemektedir. 
Eser et al., (2008), Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (Kid-KINDL) 
psikometrik özelliklerini ele aldığı çalışmasında, annenin daha iyi eğitimli olmasının, yaşam kalitesi 
toplam puanlarında ve ölçek alt boyutlarında anlamlı fark yaratan bir etmen olarak bulmuşlardır. 
Bulgular göz önüne alındığında, anne babanın öğrenim düzeyinin yüksek olması, iyi bir işe ve iyi bir gelir 
düzeyine sahip olma olasılığını arttırmasına bağlı olarak çocuklarının yaşam kaliteleri olumluyönde 
etkilenmesini sağlamış olabilir.  

Annelerin medeni durumları ile çocuklarının psikososyal işlevsellik alt boyutlarında anlamlı fark 
tespit saptanmıştır. Evli annelerin çocuklarının psikososyal ve duygusal işlevsellik algıları bekâr annelerin 
çocuklarından daha yüksektir. Aile, ailenin yapısı, ailenin sunduğu sosyal, duygusal destek son derece 
önem taşımaktadır. Aile yaşamı çocuk ve ergenin gelişimi noktasında çok önemli bir role sahiptir (Ünal 
&Şahin, 2013).Annelerde çocuğu tek başına yetiştirmeyle ilgili endişelerin yanında ekonomik ve sosyal 
hayatta karşılaşacağı problemlerin yarattığı endişelermevcuttur. Tek ebeveynli olmak, çocukların sosyal 
hayatının olumsuz yönde etkilenmesine yol açmakta, çocuk ve ergenlerebeveyn sayısının teke düştüğü 
ilk dönemlerde, ayrılan ebeveyni bir daha görememeye dair korku ya da yaşamını yitiren ebeveyni 
özleme nedeniyle üzüntü, mutsuz olma ve yalnızlık duygusuyla karşılaşmaktadır (Bedel & Işık, 2015). 
Yaşanılan bu duygular çocukların duygusal işlevsellik alanında tam ebeveyne sahip çocuklardan daha 
düşük algılara sahip olmasına neden olmaktadır.  

Anne görüşlerine göre, düşük düzeyde gelir algısına sahip çocukların yaşam kalitesi algısı, orta ve 
yüksek düzeyde algısı olanlardan daha düşük olarak saptanmıştır. Looi et al., (2016), Singapur’da, işitme 
yetersizliği olan iki-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesini incelediği araştırmasında, orta 
düzeyde gelire sahip çocukların yaşam kalitesi puanlarının yüksek gelire sahip olanlardan daha kötü 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Sonuçta 25-35 yaşlarında, üniversite mezunu, evli, yüksek düzeyde gelir algısına sahip anneler 
çocuklarının yaşam kalitesini yüksek olarak değerlendirmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle verilebilecek öneriler; 

 Düşük sosyoekonomik düzeye sahip çocuk ve ergenlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve okul 
işlevselliğini geliştirmeye yönelik gelir düzeylerine uygun sanat, spor ve okul destek eğitimleri 
planlanabilir. 

 İşitme yetersizliği olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi baba veya kardeşlerin bakış açısıyla 
değerlendirilebilir. 

 İşitme yetersizliği olan çocukların yaşam kalitesi öğretmen görüşlerine göre de 
değerlendirilebilir.  
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Okul Psikolojik Danışmanların Gözünden Doktora 

Süreçleri: Nitel Bir Araştırma 

Ahmet Kara255, Cengiz Şahin256 

Öz  

 Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanların doktora süreçlerine yönelik algılarını ve 
deneyimlerini keşfetmektedir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden yorumlamacı 
fenomenoloji araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma, dokuz katılımcı ile yürütülmüştür. Veri toplamı 
aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde fenomenolojik analiz 
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında doktora sürecine yolculuk ana temasına ulaşılmıştır. Bu ana tema 
doktora sürecini olumlu algılayanlar ve doktora sürecini olumsuz algılayanlar alt temalarından 
oluşmaktadır. Doktora sürecini olumlu algılayanlar alt teması, kişisel ve sosyal gelişim ve özgecilik 
kodlarından elde edilmiştir. Doktora sürecini olumsuz algılayanlar alt teması ise, tükenmişlik yaşama ve 
olumsuz benlik imgesi gelişimi kodlarından oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: okul psikolojik danışmanları, doktora süreçleri, nitel araştırma 

Abstract 

 The aim of this research is to explore the perceptions and experiences of school counselors about 
doctoral processes. For this purpose, interpretive phenomenology research design which is one of the 
qualitative research methods was used. The research was conducted with nine participants. Semi-
structured interview form was used as data collection tool. Phenomenological analysis was used for data 
analysis. In the results of the analysis, the main theme of the journey to the doctoral process was 
reached. This main theme consists of the sub-themes of those who perceive the doctoral process 
positively and those who perceive the doctoral process negatively. The sub-theme of those who 
perceived the doctoral process positively was obtained from the codes of personal and social 
development and altruism. The sub-theme of those who perceive the doctoral process negatively 
consists of burnout and negative self-image development codes. 

Keywords: school counselors , doctoral process, qualitative research 

 

Giriş 

Doktora eğitimi, bir yandan zevkli bir yandan zor bir süreçtir. Bu doktora sürecinde danışman-
danışan ilişkisi, danışman niteliği ve doktora öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi, doktora öğrencisinin 
başarısını ve tezin kalitesini belirlemektedir. Bu süreçte danışmanların yapıcı ve hızlı dönütleri, öğrenciyi 
motive ve cesaretlendirmesi, öğrencinin isteği, arzusu ve çalışkanlığı bu doktora sürecini zevkli ve 
üretken hale getirmektedir. Buna karşın danışman-danışan rol ve sorumlulukların tanımlanmaması, 
yetersiz danışmanlık, öğrencinin kendisini yetersiz hissetmesi, akademik camia dışında bir yerde 
çalışmanın dezavantajı ve uzaklık gibi nedenler de bu doktora sürecini kaygı verici hale getirmektedir 
(Sever ve Ersoy, 2017).  Bu kaygı verici süreç uzadıkça ve olumlu bir şekilde yönetilmedikçe bireylerin 
motivasyonları düşmekte ve kendilerini başarısız algılamaktadırlar (Karadağ ve Özdemir, 2017). Öte 
yandan bu doktora sürecindeki bu olumlu ve olumsuz durumların ortaya konulması için doktora sürecini 
inceleyen araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Ayrıca literatürde doktora süreçlerini inceleyen 
çalışmalar kısıtlıdır. Bundan dolayı bu araştırma okul psikolojik danışmanların doktora süreçlerini 
incelediği için literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu araştırmanın amacı okul 
psikolojik danışmanların doktora süreçlerine yönelik algılarını ve deneyimlerini keşfetmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Okul psikolojik danışmanlar için doktora ne anlam ifade etmektedir? 

                                                           
255 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 
Dalı, Eskişehir, ahmetkara9126@gmail.com 
256 Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Kırşehir, 
csahin40@gmail.com 
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2. Okul psikolojik danışmanların doktora süreçlerine yönelik deneyimleri nelerdir?  

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada okul psikolojik danışmanların doktora süreçleriyle ilgili deneyimlerini ve 
algılarını incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden yorumlamacı fenomenoloji araştırma 
deseni kullanılmıştır. Yorumlamacı fenomenoloji, bireylerin yaşam deneyimleri içindeki gömülmüş 
anlamları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Ersoy, 2016). Bu araştırmada ise yorumlamacı fenomenoloji 
deseninin kullanılmasının nedeni ise, okul psikolojik danışmanların doktora süreçlerindeki deneyimlerine 
ilişkin bilinçli bir şekilde ne bildiklerine odaklanmak ve gömüllü anlamları ortaya çıkarmak 
amaçlanmaktadır.  

Katılımcılar 

Araştırma, dokuz katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılar,  amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
ölçüt örneklem tekniğiyle seçilmiştir. Alınma ölçütleri olarak; en az dört yıl okul psikolojik danışmanı 
olarak çalışıyor olma, PDR doktora programında doktora eğitimi yapıyor olma ve gönüllü olma olarak 
belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler okul 
psikolojik danışmanlarla bireysel olarak yapılmıştır. Görüşmelerin süresi 20-25 dakika arasında değişiklik 
göstermektedir. Görüşme soruları hazırlanırken ilk olarak literatür taraması yapılmıştır. Ardından 
literatür taraması doğrultusunda görüşme soruları hazırlanmıştır. Bu sorular iki alan uzmanı tarafından 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda gerekli düzeltmeler yapılarak son hali oluşturulmuştur.  
Görüşmelerde katılımcılara genel hatlarıyla aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

1. Doktora yapmak senin için ne anlam ifade ettiğini açıklar mısın? 

2. Doktora eğitim sürecini neye benzetirsiniz. Neden? 

Bu temel sorular dışında katılımcılara sonda sorular da yönetilmiştir.  

Veri Analizi 

 Veri analizinde fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Bu fenomenolojik analiz,  insanın bilişsel, 
duygusal ve bedensel durumlarını bütüncül perspektiften incelemektedir. Fenomenolojik analizi 
uygulayan araştırmacı uygulamada, kişilerin söylediklerine dayalı olarak onların duygu ve düşüncelerini 
anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır (Özdemir, 2010). 

Bulgular 

Analiz sonuçlarında doktora sürecine yolculuk ana temasına ulaşılmıştır. Bu ana tema doktora 
sürecini olumlu algılayanlar ve doktora sürecini olumsuz algılayanlar alt temalarından oluşmaktadır. 
Doktora sürecini olumlu algılayanlar alt teması, kişisel ve sosyal gelişim ve özgecilik kodlarından elde 
edilmiştir. Doktora sürecini olumsuz algılayanlar alt teması ise, tükenmişlik yaşama ve olumsuz benlik 
imgesi gelişimi kodlarından oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Doktoraya yolculuk ana teması 
 

Olumlu algılayanlar: Kişisel ve sosyal gelişim  

Bu kodda katılımcılar doktora süreçlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine olumlu yönde katkı 

sağladıkları vurgulamışlardır. Okul psikolojik danışmanların kişisel ve sosyal gelişim konusundaki 

görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir: 

Önceden sessiz sakin yani çekingen biriydim. İnsanlardan uzak dururdum. Ancak bu mesleki 
eğitime PDR okumaya başladığımda bunu biraz aştım. Çalışma hayatı ve bu doktora sürecimde 
artık tamamen bu utangaçlığımı, çekingenliğimi yendim diyebilirim. İletişim becerilerimi 
geliştirdim ve bu da insan ilişkilerimi olumlu etkiledi (K8).  

Bu süreçte aldığım eğitim bu alana yönelik bende olan eksiklikleri fark etmemi sağladı. Örneğin 
öfke kontrolümde çok problemler yaşıyordum bunları olabildiğince azaltmaya başladım. Daha 
sonra insanların penceresinden olaylara bakmaya çalışmaya başladım (K5).  

Olumlu algılayanlar: Özgecilik   

Okul psikolojik danışmanları özgecilik kodunda danışanlara yardımcı olmalarının kendilerini 
ruhsal açıdan çok iyi hissettirdiklerini değinmişlerdir. Okul psikolojik danışmanların özgecilik 
konusundaki görüşlerinden örnekler şu şekildedir: 

Bu doktora sürecinde birçok psikolojik danışma oturumları yaptık. Bu danışmalarda insanların 
ruhsal durumlarında iyileşme sağladığımı gördüm. Bu beni çok etkiledi. İyi ki bu doktora 
sürecinde danışma yaptım dedim. Yardım etmek güzel iyi hissettiriyor (K9).  

İnsanlara yardım etmek, onların sorunlarını dinlemek, yardım edici rolünde olmak onlardaki 
değişimi görmek ne mutlu bir duygudur (K7).  

Olumsuz algılayanlar: Tükenmişlik yaşama 

 Okul psikolojik danışmanları tükenmişlik yaşama kodunda bu doktora sürecinde enerjilerinin 
düştüğünü, yorgunluk yaşadıklarını ve çaresiz hissettiklerini dile getirmişlerdir. Okul psikolojik 
danışmanların tükenmişlik yaşama konusundaki görüşlerinden örnekler şunlardır:  

Hem okul hem doktora yapmak çok zor bir süreç gerçekten. Sabrım kalmadı. Çok yoğun 

geçiyor. Bıktım artık. Ders çalışmaktan ödev yapmaktan. Keyif alamıyorum. Sıkıldım çok fazla 

(K1).  

Bu doktora çileli bir süreç bence. Artık gücüm kalmadı. Yorgunum çok fazla. Bırakmak 

istiyorum (K6).  

 

Olumsuz algılayanlar: Olumsuz benlik imgesi gelişimi 

Okul psikolojik danışmanları olumsuz benlik imgesi gelişimi kodunda bu doktora sürecinde 
kendilerini değersiz ve yetersiz olarak gördükleri ve bu durumda benlik yapılarını olumsuz yönde 
etkilediklerini ifade etmişlerdir. Okul psikolojik danışmanların olumsuz benlik imgesi gelişimi 
konusundaki görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:  

Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi değersiz ve yetersiz biri olarak görüyorum. Bu da beni 

sinirlendiriyor. Bıraktım saldım artık (K2).  

Tezimi yazamıyorum. Yazma yeteneğim yok benim yok. Ben aptal mıyım diyorum. Bu da 

kendime ilişkin olumsuz algı geliştirmeme neden oluyor (K4).  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre okul psikolojik danışmanların bir kısmı doktora süreçlerini 
olumlu olarak tanımlamışlardır. Bu olumlu tanımlayan okul psikolojik danışmanları doktora sürecinin 
kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını vurgulamışlardır. Ayrıca olumlu tanımlayan okul 
psikolojik danışmanları danışanlarına yardımcı olarak kendilerini ruhsal açıdan özgeci hissettiklerini 
değinmişlerdir. Öte yandan doktora süreçlerini olumsuz algılayan okul psikolojik danışmanlar ise doktora 
süreçlerinin olumsuz benlik imgesi gelişimine neden olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte doktora 
süreçlerini olumsuz algılayan okul psikolojik danışmanlar bu süreçte tükenmişlik yaşadıklarını dile 
getirmişlerdir.  

Literatür incelendiğinde Sever ve Ersoy (2017) tarafından araştırma görevlilerinin doktora ve 
danışmanlık süreçlerini nasıl algıladıklarını üzerine bir araştırma yapılmıştır. Sever ve Ersoy (2017) 
tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarında araştırma görevliler genellikle doktora süreçlerini hem 
kişisel hem de akademik alanda kendilerini geliştirmenin yolu olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bu 
araştırmada ise olumlu olarak algılayanlardan bazıları doktora süreçlerini kişisel ve sosyal gelişimlerine 
olumlu yönde etkilediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu ile yukarıda anılan araştırmanın bulgusu 
örtüşmektedir denilebilir. Öte yandan Özmen ve Güç (2013) tarafından yapılan bir araştırmada doktora 
öğrencilerinin doktora süreçlerinde en çok yaşadıkları zorluklar danışman, zaman, dersler ve alan olarak 
ortaya konulmuştur. Bu araştırmada ise doktora süreçlerini olumsuz algılayanlar ise bu süreçte 
tükenmişlik yaşadıklarını ve benlik gelişimlerinin negatif olarak etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bu 
araştırma ile Özmen ve Güç (2013) tarafından yapılan araştırmayı farklılaştıran nokta ise; bu araştırma 
yaşayan zorluklar bireysel faktörlerle açıklanırken; Özmen ve Güç (2013) tarafından yapılan araştırmada 
yaşayan zorluklar çevresel faktörlere bağlanmaktadır.  

Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak birtakım öneriler sunulabilir. Örneğin; nicel veya 
karma araştırma yaklaşımları kullanılarak daha fazla kişiye genelleme yapılabilir. Ayıca okul psikolojik 
danışmanların doktora sürecinde yaşadığı psikolojik sorunların neler olduğunun bilinmesi hangi psiko-
sosyal müdahale yönteminin kullanılacağına ipucu sağlayabilir.  
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İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin 

Geliştirilmesi 

Ahmet Kara257, Cengiz Şahin258 

Öz  

 Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin başarı algılarını ölçebilecek bir ölçek geliştirmek ve bu 
ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını incelemektir. Ölçek geliştirme sürecinde madde havuzunu 
oluşturmak amacıyla ilgili alanyazın ile yurt dışındaki benzer ölçme araçları taranmış, odak grup çalışması 
yapılmıştır. Madde havuzundaki maddelere uzman görüşü ile son şekli verilmiş ve ölçek formu ile 120 
ilkokul öğrencisinden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Tüm 
analizler sonucunca Başarı Algısı Ölçeği için her biri sekiz maddeden oluşan bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal alt boyutları şeklinde üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Başarı Algısı 
Ölçeğinin, ilkokul öğrencilerinin başarı algılarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ilkokul öğrencileri, başarı algısı, ölçek geliştirme  

Abstract 

 The aim of this study is to develop a scale that can measure of the perceptions of the success for 
primary school students and to examine the validity and reliability studies of this scale. In order to create 
the material pool in the scale development process, similar measurement tools were scanned and a 
focus group study was conducted. The items in the article pool were finalized with expert opinion and 
data were collected from 120 primary school students with the scale form. The data were analyzed by 
exploratory factor analysis. As a result of all analyzes, the Success Perception Scale emerged as a three-
factor structure the cognitive, affective and behavioral sub-dimensions, each consisting of eight items, 
As a result, the Perception of Success Scale is considered to be a valid and reliable measurement tool in 
assessing the perceptions of success of primary school students. 

Keywords: primary school students, perception of success, development of scale 

 

Giriş 

Başarı genel olarak belirlenen amaca ulaşma ve arzu edilen sonucu elde etme olarak 
tanımlanmaktadır (Demirtaş & Çınar, 2004). Eğitim öğretimin temel amaçlarından birisi öğrencilerin 
akademik başarılarını arttırmaktadır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programların içeriği, öğretmen-veli-
yöneticilerinin işbirlikçi ve destekleyici rolü önemlidir (Demirtaş & Çınar, 2004). Ayrıca öğrencinin de bu 
amaca ulaşmada önemli bir rolü vardır. Örneğin; öğrencinin rolü, akademik başarı elde etmesinin ön 
koşulu olarak başarıya karşı algılarını keşfetmeleridir. Bu keşif sürecinde “başarı”  kavramı, öğrenciler 
için ne anlam ifade ettiğine göre farklılaşmaktadır. Bu noktada başarı kavramına öğrencilerin yükledikleri 
anlamların ortak olması son derece önemlidir. Çünkü başarıya yüklenen anlamların ortak olmasıyla, 
öğrencilerin iletişim sorunlarını azalması ve amaçlarına ulaşmaları kolaylaşmaktadır (Karaçam & Pulur, 
2016). Sonuç olarak öğrencinin akademik başarıya ulaşmasında bir ön koşul olarak nitelendirilebilen 
başarı algısının ölçülmesi gerekmektedir. Bu noktada alanyazında ilkokul öğrencileri için geliştirilen 
başarı algısı ölçeği sınırlıdır. Bu nedenle ilkokul öğrencilerin başarılı algılarını ölçebilecek ölçme araçlarına 
ihtiyaç vardır.  

Alanyazın incelendiğinde başarı algısını ölçen çeşitli ölçme araçları bulunmaktadır. Örneğin; beden 
eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarını ölçmek için Erdoğan (2013) tarafından geliştirilen “Başarı Algısı 
Ölçeği” bulunmaktadır. Bu ölçek, beden eğitimi öğretmenlerin başarı algılarını ölçmeye yöneliktir. Ayrıca 
Akyol (2015) tarafından geliştirilen “Başarı Algısı Ölçeği”, Erzurum afet ve acil durum arama ve kurtarma 
birliğinde çalışan personellerin afetlerdeki performanslarına yönelik başarı algılarını ölçmektedir. Öte 

                                                           
257 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 
Dalı, Eskişehir, ahmetkara9126@gmail.com 
258 Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Kırşehir, 
csahin40@gmail.com 
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yandan Roberts, Treasure & Ballague (1998) tarafından geliştirilen Kazak Çetinkalp (2006) tarafından 
Türkçeye uyarlanan ilkokul öğrenciler için “Başarı Algısı Envanteri-Çocuk Versiyonu” alanyazında yer 
almaktadır. Bu envanterin maddeleri incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin spor veya oyun oynama 
becerilerine yönelik başarı algılarını tespit etmeye yöneliktir.  Diğer bir deyişle; bu envanter ilkokul 
öğrencilerin alan özel(spor veya oyun oynama) başarı algısını ölçmektedir. Öte yandan bu çalışma ilkokul 
öğrencilerin alan genel başarı algısı ölçmektedir. Bu nedenle bu çalışmada geliştirilen ölçek, Kazak 
Çetinkalp (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Başarı Algısı Envanteri-Çocuk Versiyonu“ ölçme 
aracından farklıdır. Tüm bunlarla birlikte bu çalışma ilkokul öğrencilerinin başarı algısını alan genel 
ölçebilecek ölçme aracı geliştirmesi açısından alanyazına katkı sağlayacaktır denilebilir. Sonuç olarak bu 
çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin başarı algılarını ölçebilecek bir ölçek geliştirmek ve bu ölçeğin 
geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını incelemektir. 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu 120 ilkokul öğrencisinden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 69’u (% 57,5) kadın ve 
51’i (% 42,5) erkektir.  

İşlem 

Ölçek geliştirme sürecinde madde havuzunu oluşturmak amacıyla ilgili alanyazında benzer 
ölçme araçları taranmıştır.  Ek olarak ilkokul kademesinde öğrenim gören öğrenciler ile 2 saat süren bir 
odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede öncelikli olarak öğrencilerin başarı kavramından 
ne anladığı, hangi öğeleri başarı olarak gördüğü sorulmuş ve bu konu hakkındaki görüşleri alınmaya 
çalışılmıştır.  Bu görüşler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İlgili alanyazın ve odak grup görüşmesinden 
elde edilen geribildirimlerle 60 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan 
madde yurtiçinden üç öğretim üyesine gönderilmiş, maddeleri içerik ve kapsam yönünden 
değerlendirmeleri istenmiş, maddelerin anlaşılabilirliği ve uygunluğu değerlendirilmiştir. Uzman 
görüşleri ile birlikte en az iki öğretim üyesinin uygun olmadığı yönünde puanladığı maddeler ölçek 
formundan çıkarılmış, gerekli düzeltmeler gerçekleştirilerek madde sayısı 24’e indirilmiştir. Ölçek 1: Hiç 
Katılmıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum arasında değişen 5’li likert tipi şeklinde tasarlanmıştır. Ölçek 
deneme formuna ek olarak araştırmacılar tarafından demografik bilgi olarak cinsiyet ve yaş bilgileri 
alınmıştır. Son olarak 24 maddelik ölçek; 120 ilkokul öğrencisine uygulanmış ve geçerlilik ve güvenirlik 
çalışması yapılmıştır. 

Bulgular 

Açımlayıcı Faktör Analizi 
 Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek üzere KMO değeri Bartlett 

Küresellik testi anlamlılık düzeyi incelenmiştir. KMO değerinin .70’den yüksek olması ve Bartlett 
Küresellik Testinin anlamlı olması gerektiği ifade edilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 
2012). Yapılan analizde ölçek maddelerine ait KMO değeri .78 ve Bartlett  Küresellik testi anlamlılık 
düzeyi .00 çıkmıştır (BTS =1007.82, p<0.001). Bu değerler verilerin faktör analizine uygun olduğu 
göstermektedir.  

Faktör analizi kapsamında faktörleştirme tekniği seçilirken; hangi faktörleştirme tekniği seçilirse 
seçilsin,  döndürme teknikleri kullanılmaksızın analizin yorumlanabilir sonuçlar vermeyebileceği ifade 
edilmektedir (Çokluk ve diğerleri, 2012).  Araştırma kapsamında varimax döndürme yöntemi kullanılmış 
ve ölçek kuramsal görüşlere ve yamaç birikinti grafiği sonuçlarına göre 3 faktörlü yapıya zorlanmıştır. 
Faktör analizinde maddelerin faktör yükleri alt sınırı .40 olarak alınmıştır (Çokluk, Şekercioğlu & 
Büyüköztürk, 2012; Şencan, 2005). Bu sınırın altında kalan maddeler, kuramsal olarak beklenmeyen alt 
boyuta yerleşen ve birden fazla faktöre arasında .10’den daha az faktör yükü bulunan maddeler ölçekten 
çıkarılmış bu çerçevede 24 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen 
özdeğer, varyans ve yığılımlı varyans değerleri Tablo 1’de, yamaç birikinti grafiği Şekil 1’de, maddelerin 
faktörlere dağılımı ve madde faktör yükleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 
Varimax Döndürme Sonrası Faktörlere İlişkin Özdeğer, Varyans ve Yığılımlı Varyans Değerleri. 

Faktör Özdeğer Açıklanan Varyans Yığılımlı Varyans 
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1 6.10 25.44 25.44 

2 2.88 11.99 37.42 

3 1.86 7.78 45.20 

 
 

 

Şekil 1. Varimax döndürme sonrası yamaç birikinti grafiği (Scree plot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 2.  
Maddelerin Faktörlere Dağılımı 

Madde Numarası                                            Boyutlar 

 Bilişsel Duyuşsal Davranışsal 

Madde 10 .70 .10  
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Madde 11 .67   

Madde 9 .62  .22 

Madde 15 .61 .13 .15 

Madde 21 .56  .19 

Madde 19 .56  .21 

Madde 16 .55   

Madde 24 .51  .21 

Madde 3  .71 .11 

Madde 7 .12 .69  

Madde 12  .68  

Madde 8 .11 .68  

Madde 5  .64  

Madde 22 .11 .63  

Madde 14  .53  

Madde 18  .51  

Madde 4 .21   .65 

Madde 1   .65 

Madde 23   .59 

Madde 2   .58 

Madde 20 .20   .58 

Madde 6 .37   .55 

Madde 17    .43 

Madde 13 .22   .35 

 

 Şencan (2005), her faktörün altında en az üç madde olması gerektiğini ifade 
etmektedir. Varimax döndürme sonucunda oluşan faktör özdeğerleri, varyans ve yığılımlı varyans 
değerleri ile yamaç-birikinti grafiği birlikte incelendiğinde özdeğeri 1’den büyük 3 faktör olduğu, yamaç-
birikinti grafiğinin 3 faktörlü yapıyı gösterdiği, bu faktörler altında en az üç maddenin bulunduğu ve 
faktörler altında toplanan maddelerin aynı kavramsal anlama sahip olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen 
bu üç faktörün toplam varyansın % 45.20’sini açıkladığı görülmektedir. Ölçeğin birinci faktörü sekiz 
maddeden oluşmaktadır. Maddeler toplam varyansın 25.44’ünü açıklamaktadır. Bu faktördeki maddeler 
başarı algısının bilişsel boyutu ile ilgili maddelerden oluştuğu gözlenmiştir. Birinci faktörde bulunan 
maddelerin faktör yükleri .51 ile .70 arasında değişmektedir. İkinci faktör de sekiz maddeden 
oluşmaktadır. İkinci faktör toplam varyansın %11.99’unu açıklamaktadır. Bu faktördeki maddeler başarı 
algısının duyuşsal boyutu olarak nitelendirilebilecek maddelerden oluşmaktadır. İkinci faktörde bulunan 
maddelerin faktör yükleri .51 ile .71 arasında değişmektedir. Üçüncü faktör de sekiz maddeden 
oluşmaktadır. Üçüncü faktör toplam varyansın % 7.78’ini açıklamaktadır. Bu faktördeki maddeler başarı 
algısının davranışsal boyutunu ifade eden maddelerden oluşmaktadır. Üçüncü faktörde bulunan 
maddelerin faktör yükleri ise .35 ile .65 arasında değişmektedir. 

Güvenilirlik Çalışmaları 
Başarı Algısı Ölçeğinin güvenirliğinin belirlenmesi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, uygulamanın yapıldığı 120 kişilik çalışma grubu 
verileriyle değerlendirilmiştir. Tüm ölçek maddeleriyle, alt faktörlere ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık 
katsayısı değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. 
Ölçek ve Alt Boyutların Cronbach Alfa Katsayıları 

Güvenirlik Analizi Sonuçları       

Boyutlar Bilişsel Duyuşsal Davranışsal Tüm Ölçek 

Cronbach Alfa .72 .78 .73 .86 
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 Tablo 3 incelendiğinde başarı algısı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısının .86, birinci faktör 
olan bilişsel alan için iç tutarlılık katsayısı .72, ikinci faktör olan duyuşsal alan için .78 ve üçüncü faktör 
olan davranışsal alan için .73 olduğu gözlenmektedir. Bir ölçme aracı için hesaplanan güvenirlik 
katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir 
(Büyüköztürk, 2008). Buna göre başarı algısı ölçeğinin ve alt ölçeklerinden elde edilen katsayılar,  ölçeğin 
yeterli oranda güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin başarı algılarını ölçebilecek bir ölçek geliştirmek ve 
ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını incelemektir. Geliştirilen ölçme aracının güvenilirliğini 
sınamak amacı ile test tekrar ve iç tutarlılık katsayıları yöntemleri kullanılabilir (Büyüköztürk, 2008). Bu 
çalışma kapsamında test tekrar çalışması yapılmamıştır. Araştırmaları kapsamında ölçeği kullanacak 
araştırmacıların bu sınırlılığa dikkat etmesi gerekmektedir. Diğer yandan bir başka güvenilirlik 
değerlendirme yöntemi olan Cronbach alfa katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının 
güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2008). Ölçeğin güvenirliğini incelemek 
için de Cronbach alfa katsayıları hesaplanmış ölçeğin tamamı ve tüm alt boytlar için güvenilir kabul edilen 
sınırlar içerisinde olduğu gözlenmiştir.  

Geliştirilen ölçme aracının geçerliliğinde açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör 
analizi sonuçlarına göre, Başarı Algısı Ölçeği ’nin üç faktörlü yapıda olduğu ve bu faktörlerin sırasıyla 
bilişsel (sekiz madde), duyuşsal (sekiz madde) ve davranışsal (sekiz madde) olarak ifade edilebileceği 
görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen ölçeğin ilkokul öğrencilerinin başarı algılarını 
değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde başarı algısını ölçmeye yönelik geliştirilen (Akyol, 2015;Erdoğan, 2013) 

ve uyarlanan (Kazak Çetinkalp, 2006) ölçme araçlarının olduğu görülmektedir. Bu ölçme araçları 

değerlendirildiğinde; Akyol (2015) Erzurum afet ve acil durum arama ve kurtarma birliğinde çalışan 
personellerinin afetlerle ilgili performans algılarını tespit etmek için “Başarı Algısı Ölçeği” geliştirmiştir. 
Erdoğan (2013) beden eğitimi öğretmenlerin başarı algılarını saptamak amacıyla “Başarı Algısı Ölçeği” 
geliştirmiştir. Kazak Çetinkalp (2006) ilkokul öğrencilerinin spor yapma veya oyun oynamadaki başarı 

algılarını belirlemek için “Başarı Algısı Envanteri-Çocuk Versiyonu” Türkçeye uyarlamıştır. Bu “Başarı 

Algısı Envanteri-Çocuk Versiyonu”  maddeleri analiz edildiğinde; ilkokul öğrencilerinin spor yapma veya 
oyun oynama alanındaki başarı algılarını ölçmeye yöneliktir. Yani bu envanter ilkokul öğrencilerinin spor 
veya oyun gibi alan özel başarı algılarını ölçmektedir. Bu çalışmada geliştirilen “Başarı Algısı Ölçeği” ise 
ilkokul öğrencilerinin alan genel başarı algılarını tespit etmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen 
“Başarı Algısı Ölçeği”  alan genel olması yönüyle” Başarı Algısı Envanteri-Çocuk Versiyonu” ölçme 
aracından farklılaşmaktadır. Bunlara ek olarak bu çalışmada geliştirilen “Başarı Algısı Ölçeği” ilkokul 
öğrencilerine yöneliktir. Oysa yukarıda bahsedilen Akyol’un (2015) Başarı Algısı Ölçeği ve Erdoğan’ın 
(2013) Başarı Algısı Ölçeği sırasıyla afet birliğinde çalışan personel, beden eğitimi öğretmenlerine yönelik 
geliştirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen “Başarı Algısı Ölçeği” ilkokul öğrencilerine yönelik 
olması açısından Akyol’nun (2015) ve Erdoğan’ın (2013)  “Başarı Algısı Ölçeklerinden” ayrılmaktadır. 
Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen “Başarı Algısı Ölçeği” hem alan genel hem de ilkokul öğrencilere 
yönelik olması açısından önemlidir denilebilir.  

Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak şu öneriler geliştirilebilir:  Başarı algısı ile akademik 
başarı, derse motive olma ve derse katılım gibi akademik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
gerçekleştirilebilir.  
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İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal 

Destek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

Elif Asena Yıldırım259, Zihni Koç260 

 

Öz 

 Bu araştırmada, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin 
cinsiyetlerine, kardeş sayılarına, anne ve babalarının eğitim durumlarına, algıladıkları sosyo-ekonomik 
düzeylerine, öğretmenleri ile geçirdikleri süre ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu Ankara ili Keçiören ilçesinde 3. ve 4. sınıfa devam eden 226’sı (% 47,6) kız ve 249’u (% 52,4) 
erkek olmak üzere toplam 475 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ile 
Dubow ve Ullman tarafından 1989 yılında geliştirilen, Türkçe ’ye uyarlama çalışması ise Gökler (2007) 
tarafından yapılan “Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 
Araştırmada normallik testleri yapılmış ve verilerin normal dağılım sergilemediği gözlendiğinden 
verilerin analizinde parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Bu nedenle iki farklı grubun 
karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis H 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilkokul 3. ve 4. 
sınıfa devam eden öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, anne eğitim 
düzeyi, baba eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaştığını gösterirken, 
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sınıf düzeyi ve öğretmenleri ile geçirdikleri sürenin anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
Elde edilen bu bulgular alanyazındaki ilgili diğer çalışma sonuçları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, ilkokul, çocuklar 

 

Abstract 

 The aim of this study was to examine whether or not the perceived social support levels of 3rd 
and 4th grade students in elementary school differ according to their gender, number of siblings, 
educational background of their parents, perceived socioeconomic status, time spent with their 
teachers and class levels. The sample of the study consisted of 475 students, out of which 226 (47,6%) 
were girls and 249 (52,4%) were boys. “Personal Data Form” and “Social Support Assessment Scale for 
Children and Adolescents” which was developed by Dubow and Ullman and adapted to Turkish by Gökler 
(2007) were used for data collection. Tests of normality were performed during the study and it was 
noted that the data did not exhibit normal distribution. Therefore, Mann Whitney U test was used to 
compare two different groups whereas Kruskal Wallis H test was used to compare more than two 
groups.  The results of the study have shown that the perceived social support levels of 3rd and 4th 
grade students in elementary school differ significantly according to their gender, number of siblings, 
mother’s educational background, father’s educational background and economic level of family, 
whereas class levels and time spent with their teachers did not show a significant difference. These 
findings have been reviewed in comparison with the results of other studies in the literature. 

 

Keywords: Perceived social support, elementary school, children 

  

 

Giriş 

Bireyler dünyaya geldikleri andan itibaren yaşamları boyunca içinde bulundukları toplum 
tarafından onaylanmak ve desteklenmek isterler. Bu beklenti bireyin yaşama tutunmasını sağlar. 
İnsanlar en mutlu anlarında olduğu kadar en sıkıntılı zamanlarında da içinde bulunduğu toplumdaki 
ailesinin, arkadaşlarının, öğretmeninin ve diğer kişilerin desteğine ihtiyaç duyar (Ateş, 2012). 

Sosyal destek kavramı incelenirken alan yazında farklı tanımlamaların olduğu; sosyal desteğin ne 
olduğu, türlerinin, kaynaklarının ve sınırlarının neler olacağı konusunda tam bir uzlaşı sağlanamadığı 
görülmüştür. Sosyal destek kavramı ilk olarak Kurt Lewin’ in tipolojik alan kuramındaki yaşam alanı ile 
ilgili çalışmasında kullanılmıştır. Bu çalışmada bireyin davranışlarının psikolojik çevresinde yapacağı 
değişikliklere bağlı olarak değişeceği öngörülmektedir. Bireyin istendik davranışları kazanması, olumsuz 
davranışlarının ortadan kaldırılması buna bağlıdır. Bahsedilen psikolojik çevrenin içinde ise bireyin sosyal 
destek sistemi yer almaktadır (Yıldırım, 1997). 

Cobb (1976) sosyal desteği kişinin sevildiğine, değer verildiğine, önemsendiğine ve karşılıklı 
yükümlülüklerin olduğu bir sosyal ağın üyesi olduğuna inanmasını sağlayan bilgi olarak tanımlamıştır. 
Sosyal destek, stres altında veya güç durumda olan bireye ailesi,  arkadaşları, akrabaları ve komşuları 
gibi önemli gördüğü kişiler tarafından yapılan yardım olarak da tanımlanabilir (Thoits, 1986). Yıldırım’a 
(2005) göre ise bireyin çevresinden gördüğü dürüst ve samimi tepkiler, ilgi, sevgi, güven, saygı görme, 
takdir edilme, bilgi alma veya maddi yardım gibi kişisel, sosyal, psikolojik ya da ekonomik nitelikli her 
türlü yardım sosyal destek olarak değerlendirilebilir.  

Caplan 1974 yılında sosyal desteğin bireyi hastalıklardan koruyucu bir yönünün bulunduğunu 
belirtmiştir ve sosyal desteği; kişilerin duygusal problemleri ile mücadele edebilmesinde psikolojik 
kaynaklarının kullanılmasına yardım ettiğini, kişilerin sorumlu oldukları görevleri paylaşmayı 
kolaylaştırdığı, kişilere para, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak yaşadıkları zor durumla baş 
edebilmelerine yardım ettiği, kişinin hayatındaki önemli insanlardan meydana gelen koruyucu bir sistem 
olduğunu öne sürmüştür (Akt. Yardımcı, 2007). House (1981) ise sosyal desteğin bireyin yaşadığı olumsuz 



 

1366 
 

olayların etkisini azaltan, bu durumlar karşısında bireyin baş edebilme gücünü arttıran ve çevresel stres 
kaynaklarıyla birey arasında tampon görevi gören olumlu yanlarına değinmiştir. 

Sosyal desteğin bireyin sağlığı ve kendini iyi hissetmesi üzerindeki etkisini ortaya koyan iki farklı 
model geliştirilmiştir. Bunlar tampon etkisi modeli ve temel etki modelidir. Tampon Etkisi Modeli, ilk kez 
1976’da John Cassel ve Cobb tarafından önerilmiştir. Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda, güçlü sosyal 
ağların; bireyleri stresli yaşam olaylarından ve bunların olumsuz etkilerinden koruduğunu ileri 
sürmektedir.  Bu modele göre birey stresle karşılaşmadığı sürece sosyal destek algısının düşük olmasının 
bireyin hayatında gerek sağlık gerekse iyilik hali ile ilgili olumsuz bir etki ortaya çıkarmadığı 
görülmektedir (Chang ve Schaller, 2000). Ancak yüksek düzeyde stresle karşılaşılan durumlarda sosyal 
destek bireyin bu duruma uyum sağlamasını ve karşılaştığı koşullarla baş etmesini kolaylaştıran ve stresin 
zararlı etkilerini azaltan bir tampon görevi görmektedir. Böylece bireylerin sağlıklı kalmalarına yardımcı 
olmaktadır (Şahin, 1999). Birey etrafında kendisine yardımcı olabilecek kişilerin var olduğunu bildiğinde, 
yani sosyal desteğe sahip olduğunu düşündüğünde, yaşadığı stresli duruma ve kendi baş etme 
becerilerine göre yeni değerlendirmelerde bulunur. Böylece sosyal destek sistemleri sayesinde bireyin 
problemin ciddiyetine bakışı değişir, davranışları bu yönde şekillenebilir ve stresin sağlık üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azalmasını ya da ortadan kalkmasını sağlayarak bir tampon görevi üstlenir (Cohen ve 
Willis, 1985). 

Cohen ve Wills (1985) sosyal destek kavramını incelerken tampon modelinden farklı olarak temel 
etki modelini geliştirmişlerdir. Bu modele göre, kişi stres altında olsun ya da olmasın olumsuz yaşantılar 
geçiriyor olsun ya da olmasın sosyal desteğin kendini iyi hissetme ve fiziksel olarak sağlıklı olmanın 
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Hangi düzeyde olursa olsun sosyal desteğin artması iyi oluşun artmasını 
sağlamaktadır. Sosyal destekten yoksun olunması ise başlı başına birey üzerinde oluşabilecek durumlara 
karşı olumsuz bir etki yaratıp, onun sağlığını ve iyi oluşunu da olumsuz etkileyebilecek bir durumdur 
(Cohen, 2004). 

Sosyal desteğin, stresin fiziksel ve psikolojik etkisini önlemede büyük rolü olduğu bilinmektedir. 
Sosyal destek sistemi stres yaratıcıları ortadan kaldırmasa bile bireylerin kaygı seviyelerini düşürmekte; 
daha iyimser, daha kontrollü ve problem çözme konusunda daha istekli olmalarını sağlamaktadır. 
Çevresinden aldığı yardımın içeriğinin ne olduğu fark etmeksizin kişilerin çaresizlik duygusunu 
azaltmakta ve bu durumun üstesinden gelebileceğine yönelik inancını arttırmaktadır. Bununla birlikte 
stres kaynağının farklı kişilerle paylaşılması stresin tolere edilmesini de kolaylaştırmaktadır (Baltaş, 
1998). 

Cohen ve Wills (1985)’e göre iki modelin de stres üzerinde olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. 
Sosyal destek kavramı ile ilgili olarak stres durumlarında tampon etkisinin varlığını ya da bağımsız olarak 
sağlığa olan etkisini neyin belirlediği ise kesin olarak bilinmemektedir. Sosyal destek özellikle stres 
anlarında işlevsel olan tampon modeli ile bireyi stresin olumsuz etkilerinden korurken, stresin etkisi 
olmaksızın temel etki modeliyle de bireyin iyi oluşuna katkı sağlamaktadır. 

Bireyin hayatında var olan sosyal desteği algılaması ve psikososyal anlamda iyi oluşuna katkı 
sağlaması açısından algıladığı sosyal desteğin nereden geldiği de önemli olmaktadır. Bireyin sosyal 
destek sağladığı pek çok kaynak bulunmaktadır. Bireyin ailesi, arkadaşları, duygusal partneri, çocukları 
ve etkileşim içinde bulunduğu diğer insanlar sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır (Pierce, Sarason 
ve Sarason, 1990). 

Son zamanlarda sosyal destek kavramı ile ilgili araştırmaların yerini bu araştırmanın da bağımlı 
değişkeni olan algılanan sosyal destek kavramının aldığı görülmektedir. Algılanan sosyal destek, kişilerin 
yaşam alanlarındaki farklı rollerde geliştirdikleri; kendilerine değer verildiği, özen gösterildiği, ihtiyaç 
duyduklarında yanlarında olacaklarını düşündükleri insanların bulunduğu ve içinde bulundukları 
ilişkilerden tatmin olduklarını gösteren genel bir kanıdır (Baştürk,2002). 

Algılanan sosyal destek, bireylerin önemsedikleri kişiler tarafından fikirlerinin değerli olduğu, 
sevildikleri yönündeki algıları olarak tanımlanmaktadır (Güngör, 1996).  Olumsuz yaşam olaylarına karşı 
bireyin ihtiyaç halinde her zaman yanında yardıma hazır ve onu önemseyen kişilerin olduğunu bilmesi 
ve bu kişilerle olan ilişkilerinden fayda elde ettiğinin farkında olarak bunu kendisine bir destek olarak 
görmesi algılanan sosyal destek kavramını açıklamaktadır (Bayram, 1999; Elmacı, 2001, Özbesler, 2001).  

Yöntem 
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Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
İlişkisel tarama modelinde; iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında var olan değişim ve/veya bu 
değişimin derecesini belirlemek amaçlanır (Karasar, 2012, s.81). 

Araştırmada normallik testleri yapılmış ve verilerin normal dağılım sergilemediği 
gözlendiğinden verilerin analizinde parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Bu nedenle 
iki farklı grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise 
Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p=,05 olarak belirlenmiştir. 

Katılımcılar  

Araştırmaya Ankara’ nın Keçiören ilçesindeki ilkokullarda eğitimine devam eden 163’ü üçüncü sınıf 
ve 312’si dördüncü sınıf olmak üzere toplam 475 öğrenci katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek 
Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan bağımsız değişkenler hakkında bilgi 
toplayabilmek amacıyla araştırma sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” 
kullanılmıştır. Formda, katılımcıların cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babalarının eğitim düzeyi, ailesinin 
ekonomik durumu ve yaşam şekilleri, öğretmenleri ve arkadaşları ile geçirdikleri süreye dair bilgiler yer 
almaktadır.  

Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği ise Dubow ve Ullman tarafından 1989 
yılında geliştirilen, öğrencilerin arkadaşlarından, ailelerinden ve öğretmenlerinden aldıkları sosyal 
desteği nasıl algıladıklarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Gökler, 2007). Ölçeğin Türkçe ’ye 
uyarlama çalışması Gökler (2007) tarafından yapılmıştır. Araştırmacı Çocuklar İçin Sosyal Destek 
Değerlendirme Ölçeği’ nin kültürümüze uyarlanması için yaptığı çalışmasında bu ölçeğin algılanan sosyal 
desteği ölçmesi bakımından geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı 
zamanda geçen süre göz önünde bulundurularak araştırmadan önce ölçme aracının geçerlik ve 
güvenirlik çalışması tekrarlanmış; geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. 

Çocuk ve ergenlerin algıladığı sosyal desteği ölçen bu ölçekte yer alan maddeler çocuğun içinde 
bulunduğu sosyal çevrede ne derece sevilen, ilgi gösterilen ve kabul gören biri olarak değerlendirildiğini 
ölçmektedir. Ölçeğin alt boyutları: Aile desteği, arkadaş desteği ve öğretmen desteği olarak 
belirlenmiştir. 

Bulgular 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının sınıf düzeylerine göre 
anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden Aldıkları Puanların Sınıf Düzeylerine Göre Mann-
Whitney U-Testi Sonuçları. 

Faktör Sınıf n   s.s. Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Arkadaşlardan Alınan 
Destek 

3. Sınıf  163 76,52 12,88 258,07 42066,00 
22156,00 ,02* 

4. Sınıf 312 73,39 14,24 227,51 70984,00 

Aileden Alınan Destek 
3. Sınıf  163 53,25 8,08 245,58 40029,00 

24193,00 ,38 

4. Sınıf 312 52,95 7,60 234,04 73021,00 

Öğretmenden Alınan 
Destek 

3. Sınıf  163 42,16 6,36 243,67 39719,00 
24503,00 ,51 

4. Sınıf 312 41,66 6,65 253,04 73331,00 

Sosyal Destek Ölçeği 
Toplam                                  

3. Sınıf  163 171,95 24,53 254,65 41508,00 
22714,00 ,06 

4. Sınıf 312 168,01 24,23        229,30 71542,00 

*p ≤ ,05 
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Tablo 1 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 
puanlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (U= 22156,00; p ≤ 0,05). 
Mann Whitney U testi sonucuna göre öğrencilerin sıra ortalamaları incelendiğinde 3. sınıf öğrencilerinin 
sıra ortalamalarının (258,07) 4. sınıf öğrencilerinin sıra ortalamalarından (227,51) daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Böylece öğrencilerin sınıf düzeylerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktör 
puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca 3. sınıf öğrencilerinin Arkadaşlardan 
Alınan Sosyal Destek faktör puan ortalamaları ( =76,52) 4. sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarından ( 
=73,39) daha yüksektir. Buna karşılık öğrencilerin Aileden Alınan Sosyal Destek, Öğretmenden Alınan 
Sosyal Destek faktör puan ortalamaları ile Sosyal Destek Ölçeği toplam puan ortalaması sınıf düzeylerine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının cinsiyetlerine göre 
anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Cinsiyetlerine Göre Mann-Whitney 
U-Testi Sonuçları.  

Faktör 
Cinsiye
t 

n   s.s. Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Arkadaşlardan 
Alınan Destek 

Kız 226 75,32 13,79 247,27 55884,00 
26041,00 ,16 

Erkek 249 73,69 13,90 229,58 57166,00 

Aileden Alınan 
Destek 

Kız 226 53,53 7,99 254,32 57475,50 
24449,50  ,01* 

Erkek 249 52,62 7,54 223,19 55574,50 

Öğretmenden Alınan 
Destek 

Kız 226 42,55 6,23 253,32 57250,00 
24675,00 ,02* 

Erkek 249 41,18 6,77 224,10 55800,00 

Sosyal Destek Ölçeği 
Toplam 

Kız 226 171,41 24,88 252,32 57025,00 
24900,00 ,03* 

Erkek 249 167,50 23,82        225,00 56025,00 

*p ≤ ,05 

Tablo 2 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Destek faktöründen aldıkları 

puanların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (U= 26041,00; p> ,05). İlkokul 

öğrencilerinin Aileden Alınan Destek faktöründen aldıkları puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı  

düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (U= 24449,50; p ≤ ,05). Mann Whitney U testi sonucuna 

göre öğrencilerin sıra ortalamaları incelendiğinde kız öğrencilerin sıra ortalamalarının (254,32) erkek 

öğrencilerin sıra ortalamalarından (223,19) daha yüksek olduğu görülmektedir. Böylece öğrencilerin 

cinsiyetlerinin Aileden Alınan Sosyal Destek faktör puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

söylenebilir. Ayrıca kız öğrencilerin Aileden Alınan Sosyal Destek faktör puan ortalamaları ( =53,53) erkek 

öğrencilerinin puan ortalamalarından (=52,62) daha yüksektir. İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden 

Alınan Destek faktöründen aldıkları puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuştur (U= 24675,00; p ≤ ,05). Mann Whitney U testi sonucuna göre öğrencilerin sıra ortalamaları 

incelendiğinde kız öğrencilerin sıra ortalamalarının (253,32) erkek öğrencilerin sıra ortalamalarından 

(224,10) daha yüksek oluğu görülmektedir. Böylece öğrencilerin cinsiyetlerinin Öğretmenden Alınan 

Sosyal Destek faktör puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca kız öğrencilerin 

Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktör puan ortalamaları (=42,55) erkek öğrencilerin puan 

ortalamalarından (=41,18) daha yüksektir. İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden aldıkları 

toplam puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (U= 24900,00; p ≤ 

0,05). Mann Whitney U testi sonucuna göre öğrencilerin sıra ortalamaları incelendiğinde kız öğrencilerin 

sıra ortalamalarının (252,32) erkek öğrencilerin sıra ortalamalarından (225,00) daha yüksek olduğu 
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görülmektedir. Böylece öğrencilerin cinsiyetlerinin Sosyal Destek Ölçeği toplam puanları üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca kız öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği toplam puan 

ortalamaları ( =171,41) erkek öğrencilerin puan ortalamalarından ( =167,50) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının kardeş sayılarına 

göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Kruskal Wallis H-testi yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Kardeş Sayılarına Göre Kruskal Wallis 
H-Testi Sonuçları. 

Faktör Kardeş Sayısı n   s.s. Sıra Ort. 𝝌𝟐 p 
Anlamlı 
Farklılık 

Arkadaşlardan 
Alınan Destek 

(1) Tek çocuk 51 72,17 13,42 212,68 

13,23 ,00* 1-2, 2-4 
(2) 2 kardeş 243 76,23 13,52 256,11 

(3) 3 kardeş 127 74,25 13,68 234,81 

(4) 4 kardeş ve üstü 54 69,16 14,83 187,92 

Aileden Alınan 
Destek 

(1) Tek çocuk 51 52,27 9,37 235,90 

9,63 ,02* 2-4 
(2) 2 kardeş 243 54,03 6,61 250,92 

(3) 3 kardeş 127 52,62 8,63 235,59 

(4) 4 kardeş ve üstü 54 50,42 8,13 187,52 

Öğretmenden 
Alınan Destek 

(1) Tek çocuk 51 42,39 6,23 247,96 

11,63 ,00* 1-4, 2-4 
(2) 2 kardeş 243 42,44 6,27 250,98 

(3) 3 kardeş 127 41,73 6,40 232,97 

(4) 4 kardeş ve üstü 54 38,83 7,66 182,03 

Sosyal Destek 
Ölçeği Toplam 

(1) Tek çocuk 51 166,84 23,17 218,82 

15,07 ,00* 2-4 
(2) 2 kardeş 243 172,72 22,97 256,60 

(3) 3 kardeş 127 168,60 25,31 234,63 

(4) 4 kardeş ve üstü 54 158,42 26,41 180,32 

*p ≤ ,05 

Tablo 3 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 

puanların kardeş sayılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2=13,23;p≤,05). Grupların 

sıra ortalamaları dikkate alındığında, Arkadaşlardan Alınan Destek faktöründen en yüksek puan alan 

grubun 2 kardeşe sahip olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun 4 kardeş ve üstüne sahip olan 

öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre, tek çocuk olan öğrenciler ile 2 

kardeşi olan öğrenciler arasında ve 2 kardeşi olan öğrenciler ile 4 kardeş ve üstüne sahip öğrenciler 

arasında anlamlı farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 2 kardeş olan öğrencilerin Arkadaşlardan 

Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=76,23), tek çocuk olan öğrencilerin  ortalamalarından   

(=72,17) daha yüksektir. Yine 2 kardeşe sahip olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Destek faktörü 

puan ortalamaları (=76,23) 4 ve üstü kardeşe sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından ( =69,16) 

daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların kardeş sayılarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 9,63; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, Aileden Alınan Destek faktöründen en yüksek puan alan grubun 2 kardeşe sahip olan 

öğrenciler, en düşük puanı alan grubun ise 4 kardeş ve üstüne sahip olan öğrenciler olduğu 

görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 
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yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre, 4 ve üstü kardeşi olan öğrenciler ile 2 kardeş olan 

öğrenciler arasında anlamlı farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 2 kardeş olan öğrencilerin Aileden 

Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=54,03),  4 ve üstü kardeşi olan öğrencilerin puan 

ortalamalarından (=50,42) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların kardeş 

sayılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 11,63; p ≤ ,05). Grupların sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, Öğretmenden Alınan Destek faktöründen en yüksek puan alan grubun 

2 kardeş olan öğrencilerin, en düşük puanı alan grubun ise 4 kardeş ve üstü olan öğrenciler olduğu 

görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre, tek çocuk olan öğrenciler ile 4 veya üstü kardeşi olan 

öğrenciler arasında ve 2 kardeş olan öğrenciler ile 4 veya üstü kardeşi olan öğrenciler arasında anlamlı 

farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, tek çocuk olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Destek 

faktörü puan ortalamaları (=42,39), 4 kardeş veya üstünde kardeşi olan öğrencilerin ortalamalarından 

(=38,83) daha yüksektir. Yine 2 kardeş olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Destek faktörü puan 

ortalamaları (=42,44) 4 kardeş ve üstüne sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından ( =38,83) daha 

yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği toplam puanlarının kardeş sayılarına göre anlamlı düzeyde bir 

farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 15,07; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, en 

yüksek puan alan grubun 2 kardeş olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun ise 4 ve üstünde kardeşi 

olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre, 2 kardeş olan ile 4 ve üstü 

kardeşi olan öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 2 kardeşe 

sahip olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği toplam puan ortalamaları (=172,72),  4 ve üstü  kardeşi olan 

öğrencilerin puan ortalamalarından (=158,42) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının öğretmeni ile 

geçirdiği süre değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Kruskal Wallis H-

testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden Aldıkları Puanların Öğretmeni ile Geçirdiği Süre 
Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları.  

Faktör 
Öğretmeni ile 
Geçirdiği Süre 

n   s.s. Sıra Ort. 𝝌𝟐 p 
Anlamlı 
Farklılık 

Arkadaşlardan 
Alınan Destek 

(1) 1 yıl  32 76,06 11,31 247,05 

4,27 ,23  
(2) 2 yıl  81 72,66 14,03 218,71 

(3) 3 yıl  153 75,77 14,19 254,30 

(4) 4 yıl  209 73,96 13,87 232,16 

Aileden Alınan 
Destek 

(1) 1 yıl  32       52,56 8,23 237,63 

4,97 ,17  
(2) 2 yıl  81 51,22 9,26 207,63 

(3) 3 yıl  153 53,50 7,67 246,70 

(4) 4 yıl  209 53,51 7,03 243,46 

Öğretmenden 
Alınan Destek 

(1) 1 yıl  32 40,96 6,96 218,42 

2,26 ,52  
(2) 2 yıl  81 40,98 7,14 223,61 

(3) 3 yıl  153 42,32 6,27 247,10 

(4) 4 yıl  209 41,94 6,44 239,91 

(1) 1 yıl  32 169,59 22,29 233,81 4,69 ,19  
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Sosyal Destek 
Ölçeği Toplam 

(2) 2 yıl  81 164,87 25,79 214,52 

(3) 3 yıl  153 171,60 25,42 254,57 

(4) 4 yıl  209 169,43 23,26 235,61 

*p ≤ ,05 

Tablo 4 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 

puanların öğretmeni ile geçirdiği süre değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

bulunmuştur (χ^2= 4,27; p >,05). İlkokul öğrencilerinin Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen 

aldıkları puanların öğretmeni ile geçirdiği süre değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

bulunmuştur (χ^2= 4,97; p >,05). İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen 

aldıkları puanların öğretmeni ile geçirdiği süre değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

bulunmuştur (χ^2= 2,26; p >,05). İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği toplam puanlarının 

öğretmeni ile geçirdiği süre değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği bulunmuştur (χ^2= 

4,69; p >,05). 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının anne eğitim 

düzeyi değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Kruskal Wallis H-testi 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden Aldıkları Puanların Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine 
Göre Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları.  

Faktör 
Anne Eğitim 
Düzeyi 

n   s.s. Sıra Ort. 𝝌𝟐 p 
Anlamlı 
Farklılık 

Arkadaşlardan 
Alınan Destek 

(1) İlkokul  99 68,82 15,17 186,29 

28,20 ,00* 

1-3,1-4 

2-3,2-4 

 

(2) Ortaokul 90 72,33 13,58 213,12 

(3) Lise 165 77,82 12,48 271,09 

(4) Üniversite  121 76,09 13,15 253,69 

Aileden Alınan 
Destek 

(1) İlkokul  99 50,54 8,90 199,99 

20,11 ,00* 

1-3,1-4 

2-3  

 

(2) Ortaokul 90 51,48 8,87 211,77 

(3) Lise 165 55,18 5,44 269,28 

(4) Üniversite  121 53,37 7,80 245,96 

Öğretmenden 
Alınan Destek 

(1) İlkokul  99 40,23 6,17 196,62 

27,77 ,00* 

1-3,1-4 

2-3,2-4 

(2) Ortaokul 90 39,97 7,55 204,62 

(3) Lise 165 43,66 5,60 276,71 

(4) Üniversite  121 42,05 6,60 243,90 

Sosyal Destek 
Ölçeği Toplam 

(1) İlkokul  99 159,60 25,38 183,58 

33,74 ,00* 

1-3,1-4 

2-3,2-4 

3-4 

 

(2) Ortaokul 90 163,80 26,85 209,73 

(3) Lise 165 176,67 19,96 277,11 

(4) Üniversite  121 171,52 23,73 250,23 

*p ≤ ,05 

Tablo 5 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 
puanların anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 
28,20; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Arkadaşlardan Alınan Destek faktöründen 
en yüksek puan alan grubun annesi lise mezunu olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun annesi 
ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; annesi ilkokul 
mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında, annesi ilkokul mezunu olan 
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öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler arasında, annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler 
ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında ve annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi 
üniversite mezunu olan öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
annesi lise mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları ( 
=77,82), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=68,82) daha yüksektir. Annesi 
üniversite mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları ( 
=76,09), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından ( =68,82) daha yüksektir. Annesi lise 
mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=77,82), annesi 
ortaokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=72,33) daha yüksektir. Annesi üniversite 
mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=76,09), annesi 
ortaokul mezunu olan öğrencilerin puan ortalamalarından ( =72,33) daha yüksektir.İlkokul öğrencilerinin 
Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanlarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 20,11; p ≤ ,05).Grupların sıra ortalamaları dikkate 
alındığında, Aileden Alınan Destek faktöründen en yüksek puanı alan grubun annesi lise mezunu olan 
öğrenciler, en düşük puanı alan grubun da annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. 
Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann 
Whitney U-testi sonucuna göre; annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan 
öğrenciler arasında, annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler 
arasında, annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında anlamlı 
düzeyde farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, annesi lise mezunu olan öğrencilerin Aileden Alınan 
Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=55,18), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin 
ortalamalarından (=50,54) daha yüksektir. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin Aileden Alınan 
Destek faktörü puan ortalamaları (=53,37), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan 
ortalamalarından (=50,54) daha yüksektir. Annesi lise mezunu olan öğrencilerin Aileden Alınan Sosyal 
Destek faktörü puan ortalamaları (=55,18), annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından 
( =51,48) daha yüksektir. İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 
puanlarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 
27,77; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Öğretmenden Alınan Destek faktöründen 
en yüksek puan alan grubun annesi lise mezunu olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun da annesi 
ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; annesi ilkokul 
mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında, annesi ilkokul mezunu olan 
öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler arasında, annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler 
ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında ve annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi 
üniversite mezunu olan öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
annesi lise mezunu olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları ( 
=43,66), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=40,23) daha yüksektir. Annesi 
üniversite mezunu olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları ( 
=42,05), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=40,23) daha yüksektir. Annesi lise 
mezunu olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=43,66), annesi 
ortaokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=39,97) daha yüksektir. Annesi üniversite mezunu 
olan öğrencilerin Öğretmenden Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=42,05), annesi ortaokul 
mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=39,97) daha yüksektir. İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek 
Ölçeği’nden aldıkları puanlarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 
bulunmuştur (χ^2= 33,74; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Sosyal Destek 
Ölçeği’nden en yüksek puan alan grubun annesi lise mezunu olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun 
annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. 

Gruplararasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann 
Whitney U-testi sonucuna göre; annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan 
öğrenciler arasında, annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler 
arasında, annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu olan öğrenciler arasında, annesi 
ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi üniversite mezunu olan öğrenciler arasında ve annesi lise 
mezunu olan öğrenciler ile annesi üniversite mezunu öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılığın 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, annesi lise mezunu öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları 
( =176,67), annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=159,60) daha yüksektir. Annesi 
üniversite mezunu olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=171,52), annesi ilkokul 
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mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=159,60) daha yüksektir. Annesi lise mezunu olan 
öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları ( =176,67), annesi ortaokul mezunu olan 
öğrencilerin ortalamalarından (=163,80) daha yüksektir. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin 
Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=171,52), annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin 
ortalamalarından (=163,80) daha yüksektir. Annesi lise mezunu olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği 
puan ortalamaları (=176,67), annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=171,52) 
daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının baba eğitim 
düzeyi değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Kruskal Wallis H-testi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre 
Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları.  

Faktör 
Baba Eğitim 
Düzeyi 

n   s.s. Sıra Ort. 𝝌𝟐 p 
Anlamlı 
Farklılık 

Arkadaşlardan 
Alınan Destek 

(1) İlkokul  81 71,02 13,21 199,07 

10,38 ,01* 1-3,1-4 

(2) Ortaokul 78 73,02 14,79 225,29 

(3) Lise 154 76,11 13,62 255,54 

(4) Üniversite  162 75,31 13,69 246,91 

Aileden Alınan 
Destek 

(1) İlkokul  81 51,49 7,60 203,05 

8,12 ,04* 1-3,1-4 

(2) Ortaokul 78 52,17 8,86 228,46 

(3) Lise 154 53,73 7,52 253,26 

(4) Üniversite  162 53,61 7,40 245,56 

Öğretmenden 
Alınan Destek 

(1) İlkokul  81 40,72 6,55 211,91 

5,63 ,13  

(2) Ortaokul 78 41,24 6,64 225,13 

(3) Lise 154 42,61 6,04 252,65 

(4) Üniversite  162 41,95 6,91 243,31 

Sosyal Destek 
Ölçeği Toplam 

(1) İlkokul  81 163,24 24,36 201,51 

9,74 ,02* 1-3,1-4 

(2) Ortaokul 78 166,44 25,88 223,70 

(3) Lise 154 172,46 23,50 255,79 

(4) Üniversite  162 170,88 23,99 246,22 

*p ≤ ,05 

Tablo 6 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 
puanların baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 
10,38; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek 
faktöründen en yüksek puan alan grubun babası lise mezunu olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun 
da babası ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında gözlenen anlamlı 
farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; 
babası ilkokul mezunu olan öğrenciler ile babası lise mezunu olan öğrenciler arasında, babası ilkokul 
mezunu olan öğrenciler ile babası üniversite mezunu olan öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılığın 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, babası lise mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek 
faktörü puan ortalamaları (=76,11), babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=71,02) 
daha yüksektir. Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü 
puan ortalamaları (=75,31), babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=71,02) daha 
yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların baba eğitim düzeyi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 8,12; p ≤ ,05).Grupların sıra 
ortalamaları dikkate alındığında, Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen en yüksek puan alan grubun 
babası lise mezunu olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun da babası ilkokul mezunu olan öğrenciler 
olduğu görülmektedir. Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; babası ilkokul mezunu olan öğrenciler ile 
babası lise mezunu olan öğrenciler arasında ve babası ilkokul mezunu olan öğrenciler ile babası 
üniversite mezunu olan öğrenciler arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, babası lise mezunu olan 
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öğrencilerin Aileden Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=53,73), babası ilkokul mezunu olan 
öğrencilerin ortalamalarından (=51,49) daha yüksektir. Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin 
Aileden Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=53,61), babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin puan 
ortalamalarından (=51,49) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların baba eğitim 
düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (χ^2= 5,63; p >,05). İlkokul 
öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden aldıkları puanların baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı 
düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 9,74; p ≤ ,05).Grupların sıra ortalamaları dikkate 
alındığında, Sosyal Destek Ölçeği’nden en yüksek puanı alan grubun babası lise mezunu olan öğrenciler, 
en düşük puanı alan grubun da babası ilkokul mezunu olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplar 
arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney 
U-testi sonucuna göre; babası ilkokul mezunu olan öğrenciler ile babası lise mezunu olan öğrenciler 
arasında ve babası ilkokul mezunu olan öğrenciler ile babası üniversite mezunu olan öğrenciler arasında 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, babası lise mezunu öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları  
=172,46), babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=163,24) daha yüksektir. Babası 
üniversite mezunu olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=170,88), babası ilkokul 
mezunu olan öğrencilerin ortalamalarından (=163,24) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği faktör ve ölçek toplam puanlarının aile ekonomik 
düzey değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için Kruskal Wallis H-testi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7.  
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği’ nden Aldıkları Puanların Aile Ekonomik Düzeyi Değişkenine 
Göre Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları.  

Faktör 
Ekonomik 
Düzey 

n   s.s. Sıra Ort. 𝝌𝟐 p 
Anlamlı 
Farklılık 

Arkadaşlardan Alınan 
Destek 

(1) Düşük 14 60,46 15,59 119,46 

19,36 ,00* 1-2,1-3 
2-3 

(2) Orta 318 73,69 13,80 229,03 

(3) Yüksek 143 77,54 12,81 269,55 

Aileden Alınan 
Destek 

(1) Düşük 14 42,14 12,41 100,46 

15,93 ,00* 1-2,1-3 (2) Orta 318 53,20 7,36 237,40 

(3) Yüksek 143 53,79 7,32 252,80 

Öğretmenden Alınan 
Destek 

(1) Düşük 14 36,42 9,03 145,82 

11,50 ,00* 1-2,1-3 
2-3 

(2) Orta 318 41,51 6,64 231,25 

(3) Yüksek 143 43,08 5,70 262,02 

Sosyal Destek Ölçeği 
Toplam 

(1) Düşük 14 139,21 33,81 108,82 

20,07 ,00* 1-2,1-3 
2-3 

(2) Orta 318 168,41 23,57 230,35 

(3) Yüksek 143 174,42 22,86 267,66 

*p ≤ ,05 

Tablo 7 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları 
puanların aile ekonomik düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur 
(χ^2= 19,36; p ≤ ,05). Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek 
faktöründen en yüksek puanı alan grubun yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler, en düşük puanı 
alan grubun da düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplararasında 
gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi 
sonucuna göre; düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile orta ekonomik düzeye sahip olan 
öğrenciler arasında, düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip 
olan öğrenciler arasında ve orta ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye 
sahip olan öğrenciler arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, orta ekonomik düzeye sahip olan 
öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=73,69), düşük ekonomik 
düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=60,46) daha yüksektir. Yüksek ekonomik düzeye 
sahip olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları  (=77,54), düşük 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=60,46) daha yüksektir. Yüksek 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları 
(=77,54), orta ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=73,69) daha yüksektir. 



 

1375 
 

İlkokul öğrencilerinin Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların aile ekonomik düzeyi 
değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 15,93; p ≤ 0,05). Grupların 
sıra ortalamaları dikkate alındığında, Aileden Alınan Sosyal Destek faktöründen en yüksek puan alan 
grubun yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun düşük ekonomik 
düzeye sahip olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; düşük 
ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile orta ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında, düşük 
ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, orta ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Aileden Alınan Sosyal 
Destek faktörü puan ortalamaları (=53,20), düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan 
ortalamalarından (=42,14) daha yüksektir. Yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Aileden 
Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=53,79), düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin 
puan ortalamalarından ( =42,14) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen aldıkları puanların aile ekonomik 
düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 20,07; p ≤ 0,05). 
Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında, Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktöründen en 
yüksek puan alan grubun yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun 
düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler olduğu görülmektedir. Gruplar arasında gözlenen anlamlı 
farkın, hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; 
düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile orta ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında, 
düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında 
ve orta ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler 
arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, orta ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Öğretmenden 
Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=41,51), düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin 
puan ortalamalarından (=36,42) daha yüksektir. Yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin 
Öğretmenden Alınan Sosyal Destek faktörü puan ortalamaları (=43,08), düşük ekonomik düzeye sahip 
olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=36,42) daha yüksektir. Yüksek ekonomik düzeye sahip olan 
öğrencilerin Öğretmenden Alınan Destek faktörü puan ortalamaları (=43,08), orta ekonomik düzeye 
sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=41,51) daha yüksektir. 

İlkokul öğrencilerinin Sosyal Destek Ölçeği toplam puanlarının aile ekonomik düzeyi değişkenine göre 
anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (χ^2= 11,50; p ≤ ,05).Grupların sıra ortalamaları 
dikkate alındığında, Sosyal Destek Ölçeği’nden en yüksek puanı alan grubun yüksek ekonomik düzeye 
sahip olan öğrenciler, en düşük puanı alan grubun da düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler 
olduğu görülmektedir. Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için yapılan Mann Whitney U-testi sonucuna göre; düşük ekonomik düzeye sahip olan 
öğrenciler ile orta ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında, düşük ekonomik düzeye sahip olan 
öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında ve orta ekonomik düzeye sahip 
olan öğrenciler ile yüksek ekonomik düzeye sahip olan öğrenciler arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca, orta ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=168,41), 
düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=139,21) daha yüksektir. Yüksek 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=174,42), düşük 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=139,21) daha yüksektir. Yüksek 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları (=174,42), orta 
ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin puan ortalamalarından (=168,41) daha yüksektir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları ilkokulda 3. ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin algıladıkları sosyal destek 
düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik düzeyine 
göre anlamlı şekilde farklılaştığını gösterirken; sınıf düzeyi ve öğretmenleri ile geçirdikleri sürenin ise 
anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 

Alanyazın incelendiğinde algılanan sosyal destek ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen 
araştırmalarda farklı sonuçlara rastlanmıştır. Araştırmanın bulguları, aileden algılanan sosyal destek ile 
cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen Özdemir Kurt (2017), Karataş (2012), Erdeğer (2001) ve Gökler 
(2007) tarafından yapılan araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Ancak Salı (2010), Şencan (2009) ve 
Elbir (2000)’in yaptığı araştırmalarda ise cinsiyet ile aileden algılanan sosyal destek arasında anlamlı bir 
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fark olmadığı görülmüştür. Araştırmalar arasındaki bu farklılığın örneklem gruplarındaki farklılıklardan 
meydana geldiği düşünülmektedir. Arkadaştan algılanan sosyal destek düzeyinin kız öğrencilerde erkek 
öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu bulgusu Yağcı (2010), 
Ünlü (2001) ve Baştürk (2002) tarafından yapılan araştırmalarda da kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 
daha yüksek düzeyde sosyal destek algıladıkları bulgusuyla örtüşmektedir.  

Kız çocukların hemcinsleriyle daha sıcak, samimi ve yakın ilişkiler kurduğu; arkadaşlarının 
problemleri ile ilgilenip çözmeye çalışma gibi davranışları daha sık gösterdiği görülmektedir. Bu durumda 
kız ve erkek ilişkilerinde kızların daha duygusal ve destekleyici ilişkiler kuruyor olması algıladıkları sosyal 
destek düzeylerini arttırıyor denilebilir. Öğretmen desteği boyutunda benzer şekilde kız çocukların 
dersleri ile daha çok ilgilenmesi öğretmenleri ile iletişim kurmada daha rahat konuşarak sorunlarını 
çözmeye yönelik davranıyor olmaları kız çocukların algıladıkları sosyal desteğin erkek çocuklardan daha 
yüksek olmasını açıklayabilir. 

Sorias (1989)’a göre erkeklerin sosyalleşme sürecinde bağımsız olma istekleri, kendilerine olan 
güvenleri; sosyal destek kaynaklarını algılamaları ve yararlanma süreçlerini engellemektedir. Kızların ise 
duyarlı olmaları, paylaşımcı olmaları, sorunlarını başkalarıyla konuşmaktan çekinmemeleri gibi özellikleri 
nedeniyle sosyal destek kaynaklarından yararlanmaları daha kolay olmaktadır. 

Araştırmada, öğrencilerin ailelerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından, üst 
sosyoekonomik düzeyden gelen öğrencilerin alt sosyoekonomik düzeyden gelenlere göre daha yüksek 
puan aldıkları görülmektedir. Bayram (1999), Soylu (2002), ve Şencan (2009) tarafından yapılan 
araştırmalar da benzer sonuçları göstermektedir. Zaimoğlu (1991) ve Özdemir Kurt (2017) ise 
öğrencilerin ailelerinin sosyo ekonomik düzeylerine göre aileden algıladıkları sosyal destek düzeylerinin 
farklılaşmadığını öne sürmektedir. Bu sonuç araştırma bulgularıyla farklılaşmaktadır.  

Sosyo ekonomik düzey ailenin maddi gelirinin yanında anne babanın eğitim durumu, sahip oldukları 
meslek gibi konularla da yakından ilişkilidir. Sahip olunan mesleğe göre elde edilen statü ve içinde 
bulunan sosyo kültürel çevre de çocukların yetiştirilme tarzında önemli bir yere sahiptir. Alt sosyo 
ekonomik çevrede ailelerin öncelikleri çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak olduğundan 
çocuklarına gerekli sosyal desteği vermeleri ve bu durumu önemsemeleri çok da mümkün olamayabilir. 
Bu durumda alt sosyoekonomik çevrede büyüyen çocukların üst sosyoekonomik çevrede büyüyen 
çocuklara göre algıladıkları sosyal destek düzeylerinin daha düşük olması beklenmektedir. 

Annenin ve babanın eğitim düzeylerine göre öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin 
farklılaştığı görülmektedir. Anne ve babası lise mezunu olan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek 
düzeyi, anne ve babası ilkokul mezunu olan öğrencilere göre daha yüksektir. Baştürk (2002) tarafından 
yapılan araştırmaya göre annelerin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyi 
de artmaktadır. Elbir (2000) ve Şencan (2009)’ın araştırma bulguları da bu yöndedir. Bununla birlikte 
Erdeğer (2001), Kahriman (2002) ve Özdemir Kurt (2017) tarafından yapılan araştırmalarda ise annenin 
eğitim düzeyine göre algılanan sosyal destek düzeyinin farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk ile iletişim kurma, anne baba tutumları, çocukların ihtiyaçlarını 
karşılama gibi konularda daha duyarlı ve bilgili olabilecekleri düşüncesi ile bu durumun araştırma 
bulgularına yansıdığı düşünülebilir. Aynı durum babanın eğitim durumu için de geçerlidir. 

Yapılan araştırmada iki kardeş olan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin dört ya da 
daha fazla kardeşe sahip olan öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür. Şencan (2009) ve Salı (2010) 
tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Çocuk sayısı arttıkça 
ailede çocuklara ayrılan zamanın, ilginin ve toleransın da paylaşılması verilen desteğin de bu anlamda 
azalıyor olması kardeş sayısı arttıkça algılanan sosyal destek düzeyinin düşmesine neden olmuş olabilir. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyi ve öğretmenleri ile geçirdikleri süre bakımından 
algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Alanyazında sınıf 
düzeyi değişkeni ve öğretmenle geçirilen süre değişkeni ile algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çok fazla araştırma olmadığı görülmüştür. Şencan (2009) yaptığı araştırmada sınıf 
düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılığa rastlamamıştır. Çocukların yaş grubu göz önünde 
bulundurulduğunda 3.  ve 4. sınıfta aynı gelişim dönemi içerisinde olmaları ve içinde bulundukları gelişim 
dönemi özelliklerinin de benzerlik göstermesi sebebiyle farklılığın olmadığı düşünülmektedir.  
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Bu araştırmada çocukların algıladıkları sosyal destek düzeyleri incelenmiştir. Başka bir araştırmada 
ailelerin sosyal destek algıları ile çocukların algıladıkları sosyal destek düzeyleri karşılaştırmalı olarak 
incelenebilir. Araştırma ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Bu yaş grubu çocukları ile 
yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu yüzden farklı illerde farklı yaş grupları ile çalışılabilir. Aileden algılanan 
sosyal destek düzeyini arttırmak amacıyla Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik servisleri tarafından 
ebeveynlere yönelik olarak ilkokul çağı çocuklarının gelişim özellikleri, çocukluk döneminde sosyal 
destek ihtiyacı ve bu konuda ebeveynlere düşen görevler gibi konularda seminer ve eğitimler verilebilir. 
Araştırma sonuçları incelendiğinde özellikle alt sosyo–ekonomik düzeyden gelen, anne babasının eğitim 
düzeyi düşük, kardeş sayısı fazla olan öğrencilerin ailelerinden algıladıkları sosyal destek düzeyinin daha 
düşük olduğu görülmektedir. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri tarafından bu 
öğrencilere yönelik olarak sosyal destek algılarını yükseltecek çalışmalar yapılabilir. Okul rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri programlarında öğrencilerin sosyal destek kaynaklarının farkına 
varmalarını sağlamaya yönelik etkinliklere yer vermeleri önerilebilir.  
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Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışman 

Öz-Bakımına Yönelik İhtiyaçları 

Öznur Bayar261 

 

 

Öz 

 Psikolojik danışmanların öz-bakımlarını yaparak iyilik hallerini korumaları etik bir yükümlülük olarak 
görülmektedir. Öz-bakım stratejileri mesleki tükenmişlik, eşduyum yorgunluğu, dolaylı travma gibi 
problemlerle karşı karşıya kalma riski olan psikolojik danışmanların iyilik hallerini koruyarak önleyici bir 
işlev gösterebilmektedir. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı psikolojik danışma uygulaması 
yapmakta olan psikolojik danışman adaylarının öz-bakım davranışlarını ve bu konudaki ihtiyaçlarını 
incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan odak grup görüşmesi kullanılmıştır. 
Araştırmaya toplam dokuz psikolojik danışman adayı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılarla yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, 80 dakika süren bir görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler 
içerik analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların öz-bakımın fiziksel, bilişsel-duygusal, ilişkisel, manevi, 
profesyonel öz-bakım ve denge boyutlarına ilişkin kullandıkları stratejiler ve ihtiyaçlarının neler olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcıların özellikle ilişkisel öz-bakım stratejilerini uygulamada zorlandıkları fark 
edilmiştir. Sonuç olarak psikolojik danışman adaylarının öz-bakımın hemen hemen her boyutuna ilişkin 
bilgi ve farkındalık kazanmak ve bu stratejileri yaşantıya geçirme ile ilgili desteğe ihtiyaçları olduğu ortaya 
konmuştur. Bu sonuçlara bakılarak psikolojik danışman adaylarının öz-bakım farkındalıklarının 
desteklenmesinin önemi vurgulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: psikolojik danışman öz-bakımı, psikolojik danışman adayları, odak grup görüşmesi, 
ihtiyaç analizi. 

 

Abstract 

 It is considered as an ethical obligation for counselors to maintain their well-being through self-
care. Self-care strategies can have a preventive function by maintaining the well-being of psychological 
counselors who are at risk of problems like professional burnout, compassion fatigue or indirect trauma. 
From this point of view, the aim of this study is to examine the self-care behaviors and needs of 
psychological counselor candidates. In this study, focus group interview which is one of the qualitative 
research methods was used. Nine counselor candidates participated in the study, voluntarily. A semi-
structured interview was conducted with the participants, which lasted 80 minutes. The data were 
analyzed by content analysis. The strategies and needs of the participants regarding physical, cognitive-
emotional, relational, spiritual, professional self-care and balance dimensions of self-care were 
determined. Participants were found to have difficulty especially in relational self-care strategies. As a 
result, it has been shown that the candidates of psychological counselors need support to gain 
knowledge and awareness about almost every aspect of self-care and to put these strategies into life. 
Based on these results, the importance of supporting self-care awareness of psychological counselor 
candidates’ can be emphasized. 

Keywords: counselor self-care, counselor candidates, focus group interview, needs analysis.  

 

Giriş 

Yardım veren mesleklerde çalışan bireylerin, yardım sağlarken kendi öz-bakım ve psikolojik 
sağlamlıklarına ne derece önem verdikleri son derece önemlidir. Psikolojik danışmanların meslek 
yaşamlarında karşılaştıkları sorunları aşmak için ve iyilik hallerini korumak için sürekli olarak çaba içinde 
olmaları gerektiği vurgulanmaktadır (ACA, 2014; Mayorga, Devries & Wardle, 2015). Psikolojik 
danışmanların iyilik halini arttırmalarının yollarından biri alan yazında önleyici bir faktör olarak görülen 
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(Pross, 2006; Akt. Doğan, 2014) “psikolojik danışman öz-bakımı (counselor self-care)” olarak 
kavramsallaştırılmıştır. 

Skovholt’a göre (2001) öz-bakım kişiyi sakinlik, huzur, heyecan ve mutluluğa yönlendiren olumlu 
yaşam deneyimlerini aramayı kapsamaktadır. Bu tanıma bakarak öz-bakımın kişisel bir tercih olduğu 
düşünülmemelidir. Norcross ve Guy’a göre (2007) öz-bakım kişisel anlamda bir zorluktur ve mesleki 
olarak şarttır ve her psikoterapist bilinçli bir şekilde bununla yüzleşmelidir. Yine Corey, Schneider Corey 
ve Callanan (2007), öz-bakım olmadan profesyonel işlerin gerekliliklerini yerine getirmenin mümkün 
olmadığını belirtmektedir.  

Psikolojik danışman öz-bakımı, psikolojik danışmanların iyilik halini korumaya ve arttırmaya 
yarayan birtakım davranış, aktivite ve stratejilerden oluşmaktadır (Norcross & Guy, 2007; Skovholt, 
2012). Öz-bakım stratejileri birbirinden kesin çizgilerle ayrışmış olmamakla birlikte; çok boyutlu bir 
yapıda değerlendirilmektedir (Güler, 2018). Bu boyutlar farklı araştırmacılar tarafından 
kategorileştirilmiştir. Örneğin Norcross ve Guy (2007) öz-bakımı duygusal, fiziksel, bilişsel ve manevi 
stratejiler; Malinowski (2014) psikolojik, manevi, fiziksel ve sosyal stratejiler; Culver (2011) tarafından 
fiziksel, duygusal, zihinsel, ilişkisel, manevi ve profesyonel stratejiler; Smullens (2015) profesyonel, 
kişisel, sosyal ve fiziksel perspektiflerden değerlendirilmesi gereken stratejiler olarak ele almıştır. Bu 
çalışmada ise sıklıkla dile getirilen görüşleri kapsayacak şekilde Güler (2018) tarafından derlenen öz-
bakım stratejileri temel alınmıştır. Bu stratejiler öz-farkındalık temelde olmak üzere: fiziksel, bilişsel-
duygusal, manevi, ilişkisel ve profesyonel öz-bakım ve de tüm bu stratejilere çatı oluşturan denge 
stratejisidir. Bu stratejilere ilişkin örnekler ve açıklamalar tartışma kısmındaki bütünlüğün bozulmaması 
açısından bu çalışmanın “Tartışma, sonuç ve öneriler” kısmında sunulmuştur.  

Öz-bakımın psikolojik danışmanların sundukları psikolojik desteğin niteliği ve sürekliliğini etkilediği 
ifade edilmektedir (Skovholt & Trotter-Mathison, 2016; Güler, 2018). Psikolojik danışma öğrencilerinin 
de öz-bakım davranışları göstermesi ve aşırı stresten, tükenmişlikten ve eşduyum yorgunluğundan 
kaçınmaları için önemli görülmektedir (Braaten, 2000). Aynı zamanda öz-bakım davranışlarıyla ilgili 
farkındalık, bilgi ve beceri kazanan psikolojik danışman adaylarının öz-şefkat ve öz-denetim düzeylerinde 
artış görüldüğü de ortaya konmuştur (Güler ve Ceyhan, 2018a). Öte yandan, yardım veren mesleklerde 
çalışanların kendi yaşamları ve yardım etme arasında denge kurmakta zorlandığı ifade edilmektedir 
(Yerin Güneri, Skovholt, Ünlü Kaynakçı & Aydın, 2017). Yine Güler ve Ceyhan (2018b) tarafından yapılan 
bir çalışmada psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin son sınıfta olma deneyimleri öz-bakımla 
bağlantılı olarak incelenmiş ve sonuç olarak öz-bakımlarını ön plana almadıkları ve bu konuda bilgi ve 
beceri ile ilgili eksikleri olduğu belirtilmiştir. Sözü edilen çalışmalarla öz-bakıma yönelik farkındalığın 
arttırılmasına yönelik ihtiyaç olduğu ortaya konmuş olsa da Türkiye’de psikolojik danışman adaylarının 
öz-bakım ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar son derece sınırlı görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın 
amacı psikolojik danışman adaylarının öz-bakım stratejileriyle ilgili nasıl bir farkındalığa sahip 
olduklarının ve buradan hareketle ne gibi bir ihtiyaçları olduğunun derinlemesine bir yolla 
incelenmesidir. 

Yöntem 

Bu çalışmada katılımcılardan belirlenen konu ile ilgili derin, detaylı ve çok boyutlu bir bilgi alınmasını 
sağlayan nitel bir araştırma yöntemi olan «Odak Grup Görüşmesi» (Kitzinger, 1995) kullanılmıştır. 
Kitzinger’ın (1995) önerisine uygun olarak çalışma grubu dokuz kişi ile sınırlandırılmıştır. Odak grup 
görüşmesinde katılımcılar araştırılan konuda söyleyecek şeyleri olan, benzer sosyal özellikler gösteren, 
görüşmeci ve diğer katılımcılarla rahatça konuşabilen kişiler arasından seçilmelidir (Richardson & Rabiee, 
2001; Akt. Rabiee, 2004). Bu çalışmada da katılımcılara karar verilirken bu kriterler göz önünde 
bulundurulmuştur. Kitzinger’a göre (1994) önceden grup özelliği gösteren katılımcılar arasında güven 
ilişkisi olacağından katılımcıların görüşlerini ifade etmesi kolaylaşabilmektedir. Bu çalışmada da 
katılımcıların tamamının aynı sınıfta öğrenim gören ve görüşmeciyi önceden tanıyan Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma lisans dördüncü sınıf öğrencisi olmasına karar verilmiştir. Görüşmeciyi tanıdıkları göz 
önünde bulundurulduğunda, çalışmaya gönüllü olarak katılmaları içten yanıt verme konusunda avantaj 
olarak değerlendirilmiştir.   

Katılımcılar  

 Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünde öğrenim görmekte olan lisans son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere ilişkin sosyo-
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demografik bilgiler incelendiğinde katılımcıların yedisinin kadın (%77.80) ve ikisinin erkek (%22.20) 
olduğu ve katılımcıların yaşlarının 21 ile 24 arasında değiştiği görülmektedir. Katılımcıların tamamı 
araştırmanın yapıldığı dönemde Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 
lisans dördüncü sınıf öğrencisi ve mezun aşamasındadır. Katılımcıların tamamı görüşmenin yapıldığı 
dönemde “Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması” dersi alıyor durumdadır. 

 Katılımcılara aynı zamanda haftada kaç danışan gördükleri, şu zamana kadar toplam kaç danışan 
gördükleri ve süpervizyon alıp almadıkları sorulmuştur. Katılımcıların üçü haftada iki; beşi haftada üç; 
biri ise haftada dört danışan gördüğünü ifade etmiştir. Katılımcıların şu zamana kadar yürüttükleri 
bireysel psikolojik danışma sayısı ise yedi ile 29 arasında değişmektedir. Ayrıca katılımcıların tamamı en 
az üç oturum en fazla altı oturum olmak üzere «mesleki (kariyer) danışma uygulaması» yaptığını 
belirtmiştir. Katılımcıların tamamı yürüttükleri danışma oturumlarında süpervizyon almaktadır. 
Katılımcıların tamamı halihazırda psikolojik danışma yardımı almadığını belirtmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

 Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanmış «Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu» 
kullanılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 14 taslak soru öz-bakımın bileşenleri ile ilgilidir. Sorular 
hazırlanırken alan yazından ve Güler (2018, s. 60) tarafından psikolojik danışma ve rehberlik 
öğrencilerinin öz-bakım ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek için hazırlanan bazı sorulardan yararlanılmıştır. 
Hazırlanan sorular “fiziksel öz-bakım, psikolojik öz-bakım, bilişsel-duygusal öz-bakım, manevi öz-bakım, 
profesyonel öz-bakım ve denge” boyutlarını kapsamıştır. Belirlenen toplam 14 soru ile ilgili 2 alan 
uzmanından görüş alınmış ve bazı sorularda çeşitli ifade düzenlemeleri yapılmıştır. Katılımcılara bazı 
temel soruların yanı sıra, görüşme esnasında öz-bakım davranışları ve bu konudaki ihtiyaçları açığa 
çıkarma işlevi olabilecek bazı sonda sorular da yöneltilmiştir. Katılımcılara yöneltilen sorular bir sonraki 
bölümde örneklendirilmiştir.  

İşlem yolu 

Odak grup görüşmesi için Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans son sınıf 
öğrencilerinin tamamına araştırmanın amacının ve sürecin açıklandığı bir duyuru yapılmıştır. Çalışmaya 
katılımda gönüllülük ve başvuru önceliğinin esas alınmasına karar verilmiştir. Görüşmeye toplam dokuz 
öğrenci başvurmuş ve tamamı çalışmaya katılmak için uygun bulunmuştur.  

Katılımcıların ve görüşmecinin programına uygun olan bir gün ve saat planlanmıştır. Görüşme 
saatinde ilk olarak katılımcılardan «Bilgilendirilmiş Onam ve Kişisel Bilgi Formu» nu doldurup 
imzalamaları istenmiştir. Tüm katılımcılara araştırmadan istedikleri zaman ayrılabilecekleri ve ayrılmanın 
kendilerine herhangi bir yükümlülük vermeyeceği hatırlatılmıştır. Veri kaybının engellenmesi için 
katılımcılardan ses kaydı alınması ile ilgili onay alınmıştır. Odak grup görüşmesi yaklaşık 80 dakika 
sürmüştür. Görüşme sırasında katılımcılara hazırlanan sorular ve görüşme esnasında sorulması gerekli 
görülen sorular yöneltilmiş ve gönüllü olanlara sırayla söz verilmiştir. Bazı sorular içinse turlama yolu ile 
herkesten yanıt alınmıştır.  

Odak grup görüşmesi sonunda etik sorumluluk gereği, katılımcılara psikolojik danışman öz-bakımı 
ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır. İlerleyen zamanlarda görüşmeye katılanlara yönelik öz-bakım ile 
ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımının yapılması planlanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Elde edilen veriler araştırmacının görüşme esnasında aldığı notlar ve ses kayıt cihazı ile deşifre 
edilen bilgilerden oluşmaktadır. Bu bulgular Kitzinger ve Farquha (1999; akt. Çokluk, Yılmaz & Oğuz, 
2011) tarafından odak grup görüşmesinde kullanılması önerildiği şekilde içerik analizi ile incelenmiştir. 
Bu çalışmada öz-bakım stratejilerine ilişkin kategoriler alan yazına dayalı olarak önceden belirlenmiştir. 
Katılımcıların kategorilere ilişkin ifadeleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İfadeler incelenerek özetleyici 
tematik ifadeler belirlenmiş ve katılımcı ifadeleri örneklendirilerek sunulmuştur. Ayrıca odak grup 
görüşmesi ile yapılan çalışmalarda katılımcı ifadelerine ilişkin yüzdeler vermek uygun görülmediğinden 
(Kitzinger, 1995) bu çalışmada da tercih edilmemiştir. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bulguları Tablo 1. de özetlenmektedir.  
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Tablo 1.  
Öz-bakım kategorileri ve kategorilere ilişkin yanıtların temaları 

Kategoriler Sorulan temel sorular Verilen yanıtların tematik 
içeriği  

1. Fiziksel öz-bakım Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?, Fiziksel 
sağlığınız için neler yaparsınız? 

Günlük rutin, uyku sorunu, 
sınav hazırlıkları 

2. Bilişsel duygusal 
öz-bakım 

Stresli, üzgün, çıkmazda olduğunuz 
zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için neler 
yaparsınız?, Zorlandığınız yaşantılar olunca 
nelere başvurursunuz? 

Rahatlatıcı etkinlikler (doğa, 
sanat, gezi, kitap) 

3. Manevi öz-bakım Gün içerisinde yaptıklarınızı ne kadar anlamlı 
buluyorsunuz?, Yaşamda sizi günlük 
olaylardan uzaklaştıran, rahatlatıp huzur 
veren, manevi yönünüze de hitap eden neler 
yaparsınız? 

Doğa, yardım etme, umut 

4. İlişkisel öz-bakım Son zamanlarda ailenizle ilişkilerinizi/ sosyal 
ilişkilerinizi nasıl görüyorsunuz?, Sizce 
yaşamınızda kendi yapmanız gerekenlerle 
sosyal ilişkilerinize ayırdığınız zaman 
bakımından bir denge kurabiliyor musunuz? 

Danışman rolüyle yaşama, 
sorumluluklar/ ilişkiler dengesi 

5. Profesyonel öz-
bakım 

Danışmalardan çıktığınızda kendinizi 
genellikle nasıl hissedersiniz?, Bu hisler ne 
kadar sürer?, Bu hislere dair neler 
yaparsınız? 

Yorgunluk, yetersizlik kaygısı, 
süpervizyon desteği 

6. Denge Yaşamınızın okul- sınav hazırlık- kişisel hayat- 
fiziksel sağlık- manevi yönler- psikolojik 
danışman olmak- sevdiklerinize zaman 
ayırmak gibi sıralanabilecek, hayatınızdaki 
tüm alanlarında nasıl bir dengede olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

Denge, dengede olmayış, 
denge için çabalamama 

   

 

Fiziksel öz-bakıma ilişkin bulgular 

 Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları günlük rutin, uyku sorunu ve sınav hazırlıkları 
çerçevesinde yanıtlandığı görülmektedir. Günlük rutin ve fiziksel sağlık ile ilgili alınan yanıtlardan bazıları 
şu şekildedir: 

«Hafta içi okula geliyorum. Ya danışmam oluyor ya dersim. Aralarda arkadaşlarımla vakit 
geçiriyorum. En keyifli zamanlar o zamanlar.» 

«Derslerin dışında deşifreler vs. KPSS çalışmaya çalışıyorum ama çalışamayınca üzülüyorum. 
Çalışamıyorum, vakit yetiremiyorum.» 

«Fiziksel sağlığım açısından hiçbir şey yapmıyorum. Ama sağlıksız da hissetmiyorum.»  

Katılımcılara rutin sağlık taraması yaptırıp yaptırmadıkları da sorulmuştur. Katılımcıların dördü kan 
değerleri, diş sağlığı ve göz kontrolü için belli aralıklarla (üç ile altı ay arası) kontrole gittiklerini 
belirtmiştir. Diğerleri (beş kişi) bu tür kontroller yaptırmadıklarını belirtmiştir. Katılımcıların uyku ile ilgili 
yaşantılarına bakıldığında çoğunluğun uyku düzenini sağlamakta zorlandığı görülmüştür. Katılımcılara 
yapması gereken işler olduğunda uykularından feragat edip etmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların beşi 
uykularından feragat ettiklerini (yarım saat uyuyup uyanmak, kısa süre uyumak, çalışmasa da uyanık 
kalmak vb. şekilde); dört kişi ise uykularından feragat etmediklerini ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların 
biri düzenli spor yaptığını; diğer sekiz katılımcı ise düzenli spor yapmadıklarını belirtmiştir. 

Bilişsel duygusal öz-bakıma ilişkin bulgular  

Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları rahatlatıcı etkinlikler (doğa, sanat, gezi, kitap) 
çerçevesinde yanıtladığı görülmektedir. Alınan yanıtlardan bazıları şu şekildedir:  
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«Koltuğa yaslanıp tüm olumsuz duygularımı bir yerde toparlamaya çalışırım. Meditasyon gibi.» 

«Temizlik yapıyorum.» 

«Su olan bir yere giderim, göl gibi. Bakıp seyretmek dinlendirir. Müzik dinleyip hayal kurarım. Dans 
ederim. Çiçeklerimi severim.» 

«Temiz hava… Diyafram nefesi alıyorum. Ben de düzenlerim etrafı, temizlik yaparım. Origami 
yaparım.» 

«Bir şiir açıp okuyorum odada yalnızsam.» 

Katılımcılara «Alanınızla/mesleki gelişiminizle ilgili olmayan, bir şeyler öğrenme amacı taşımayan size iyi 

gelen ne gibi etkinlikler/ okumalar/ sanatsal faaliyetler yapıyorsunuz?» sorusu da sorulmuştur.  

«Çok fazla film izliyorum. Sınavım varsa bile zaman ayırabiliyorum. Bir de bir koroda solistlik 
yapıyorum.» 

«Bazen tiyatro, bazen resim, bazen kitap... Genelde yürümeyi hareketi severim ama bir odaya 
kapanıp eğlenceli şeyler de izlerim.» 

«Hep alanla ilgili şeyler okuyorum. Sıradan bir roman okumayalı 3 yıl oldu sanırım.» 

«Şimdi bir şey okuyorum ama alanla ilgili değil diyemem.» 

«Ben aynı anda bir roman bir de alanla ilgili okuyorum aynı anda.» 

Manevi öz-bakıma ilişkin bulgular 

 Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları doğa, yardım etme ve umutlu olma çerçevesinde 
yanıtladığı görülmektedir. Bu kategorideki sorular için katılımcılara manevi yönün yalnızca dini inanç 
olmadığı; kendilerine doyum/ huzur veren herhangi bir şeyi düşünebilecekleri bilgisi verilmiştir. Elde 
edilen yanıtlardan bazıları şu şekildedir:  

«Sanırım bir şey yapmıyorum…. Yaptığım şeyler akademik olsa da çok boş geliyor. Ya da sosyal 
medya da çok boş geliyor. Evde oturup dinlenmek de çok boş geliyor. Son zamanlarda doyum aldığım 
şeyler yok. Yeğenimle konuşmak iyi geliyor. O da 5 dakika.» 

«Bu yıl ilgilenemedim ama geçen sene Suriyeli aileleri ziyarete gitmiştim. Orada bir çocuğun 
gülümsemesine sebep olmak, ona umut olmak çok güzeldi. Şimdilerde özlüyorum bunu. Birine dokunma 
duygusunu çok özlüyorum. Bu dönem yapamadığım için çok eksiklik hissediyorum.» 

«Doğa ile iç içe olmak bana huzur veriyor. Geçenlerde ormanda gezdiğimde mutlu olmuştum.» 

Katılımcılara aynı zamanda «Sizce manevi yönünüzü yeterince besliyor musunuz?» şeklinde bir soru 

sorulmuştur. Katılımcıların beşi «Beslemiyorum.», üçü «yeterince besliyorum»; biri ise «beslemiyorum 

ama ihtiyaç duymuyorum» şeklinde yanıt vermiştir. 

İlişkisel öz-bakıma ilişkin bulgular  

Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları danışman rolüyle yaşama ve sorumluluklar/ilişkiler 

dengesi çerçevesinde yanıtladığı görülmektedir. Elde edilen yanıtlardan bazıları şu şekildedir:  

“Bu son yılda hiç denge kuramadığımı düşünüyorum. Annemleri aramam gerekiyor ama 
arayamıyorum çok uzun süre. Bu yüzden ilişkilerimde bozukluk var.» 

«Sorumluluklarımdan kaçıp sosyal ilişkilere gidiyorum. Dengeyi ayarlayamıyorum.» 

«Bu sene çok yoğun olduğu için sosyal ilişkilere vakit ayıramıyorum. Ayırsam da aklımda 
sorumluluklarım oluyor. O ilişkime de yansıyor.» 

«Sorumluluklarımda tam performans gösteremiyorum. O olunca sosyal ilişkilerimde de 
gösteremiyorum. Bir kısır döngüde gibiyim. Birini yaparken diğerinin vicdan azabını çekiyorum. İkisi de 
istediğim gibi olmuyor. Ne işimi tam yapıyorum ne hayattan zevk alıyorum.» 

Katılımcılara ilişkisel öz-bakım çerçevesinde «Kimlerin dert ortağı olursunuz?» Kimlerin sorunları 
olunca yardımına koşarsınız destek olmak için?» şeklinde sorular sorulmuştur. Bazı yanıtlar şöyledir: 
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«Son iki yılda sanki sürekli insanları daha çok dinliyorum. Ben anlamaya çalıştıkça sanki 
arkadaşlarım daha çok anlattılar. Danışmalara başlamadan önce bile mesajla, telefonla danışma 
yapıyordum sanki. Normal sohbet olmuyor da… Objektif olamadığım için acaba yanlış yapıyor muyum, 
yetersiz miyim diye düşünüyorum. Sanki ben onların arkadaşı değilim de danışmanıyım. Sanki onun için 
bir araya geliyoruz. Bir şey söyleyemeyecek gibi, yardım edemeyecek gibi hissediyorum. Bir de her şey 
bu kadar mı? İlişki bu mu? Diye kaygılarım var.»  

«Abim, annem… Herkes bana anlatıyor. Merkezde, ortadayım. Danışan alınca da fark ettim. Sürekli 
dinliyorum ama anlatamıyorum…. Üstüme çok yük bindiğini fark ettim. Artık dinlemek istemiyorum. 
Geçmişi özlüyorum, bu bölümü seçmese miydim diyorum. Üniversiteye geldiğimden beri ailemde de 
arkadaşlarımda da çok arttı. Arkadaş gibi hissediyorum ama onlar beni uzman gibi görüyor. Ben burada 
danışman değilim diyorum ama onlar bunu görmek istemiyor.» 

«Annem bütün problemlerini hep bana anlatırdı, arkadaşlarım da. Burada şunu fark ettim. Ben 
burada arkadaş samimiyetiyle gelenlere dahil psikolojik danışman olarak yaklaştığımı fark ettim. Ben ne 
kadar sıcak yaklaşsam da arkada psikolojik danışman rolü bana neyin ne olduğunu söylüyor. Mesela 
birini yargılamak istiyorum, çok üzülüp kırılıyorum ama buna tepki vermek istiyorum ama veremiyorum. 
Arkada bir ses bir sebebi olabilir, dinle anla diyor. Kötü bir şey değil belki ama bazen hata yapmak 
istiyorum. İnsanlar beni anlamak için yaklaşmazken ben inatla anlamak için yaklaşıyor oluyorum.» 

«Özellikle erkek arkadaşlarım birbirileriyle paylaşmadıklarını bana anlatıyorlar düzenli olarak. 
Danışma gibi değil ama derin sohbetler. Travmatik olaylar üzerinden konuşuyoruz. Bu bana kullanılmış 
hissettirmiyor. Ama bazen birileri içini boşaltıp gidiyor ve hep aynı şeyler. Böyle biri olunca dinliyorum 
sadece. Hatta o kişiyi hayatımdan çıkarmışlığım bile var.» 

Katılımcılara «İlişkilerinin kimi zaman tek taraflı yardım ilişkisine dönüştüğünü hisseden var mı?» 
diye sorulmuştur. Katılımcıların dördü bunu sıkça yaşadıklarını hissetmektedir. Beş kişi ise ilişkilerinin 
buna dönüşmediğini belirtmiştir. 

Profesyonel öz-bakıma ilişkin bulgular 

Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları yorgunluk, yetersizlik kaygısı ve süpervizyon desteği 

çerçevesinde yanıtladığı görülmektedir. Katılımcıların yanıtlarından bazıları şu şekildedir:  

«Genelde yorgun hissediyorum. Danışanı anlayabildiysem yeterli hissediyorum. Yetersizlik hissim 

olunca da üzerime bir şey çökmüş gibi oluyor. Bu danışanla nasıl başa çıkacağım diye düşünüyorum. 

Süpervizörümle görüşünce, okumalar yapınca azalıyor. Danışmadan çıkınca maksimum yarım saat sonra 

bu hisler geçiyor, nasılsa süpervizyonda halledeceğiz diye.» 

«Çıkınca yorgun hissediyorum. Ağır bir danışma vardı, 5-6 saat uyumuştum. Diğer, normal 

geçenlerde çabuk kendime geliyorum.» 

«Son oturumda danışanımın getirdiği şeyle ilgili sanırım, çok kötü çıktım, çok duygulandım. Fazla 

etkilendim. Profesyonel hissetmedim. Bende 6 gün oldu mesela, hala etkisi sürüyor.» 

«Bende de genel olarak profesyonel gibi bakabiliyorum gibi geliyor eğer profesyonellik buysa. Kalıcı 

bir üzüntü ya da farklı bir duygulanma yaratmıyor. Oturumlar bitmeye yaklaşınca nasıl bitecek gibi 

endişem var ama süpervizyonla geçecek.» 

Danışanım üzgün ayrılsa da iyi ayrılsa da ben iyi hissediyordum kendimi… Sadece bir danışanımda 

1 hafta boyunca uyudum-uyandım onu düşündüm. Danışanın hikayesi ile alakalıydı. 5 danışan gördüm. 

Sadece biri beni böyle etkiledi.» 

«Ben 1-2 oturum görüp danışanlarım ayrılınca danışmalardan sonra hissettiğim doğru yapıp 

yapmadığım endişesiydi. Süpervizörümle görüşene kadar, danışmamdan sonra gün boyu zihnimde o 

dönüyor.» 

«Oturumlardan çıkınca kendimi donuk hissediyorum. Yeterince ilgilenemediğimi düşünüyorum. 

Başka sorunlarıma dalıyorum. Danışmalara geç başladım, onunla ilgili düşünüyorum. Deşifre, özet 

yazarken etkileniyorum ama sonra direkt hayatıma devam ediyorum.» 
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«İlk defa gördüğüm için, ilk başlarda danışanlarımla ilgili korku ve endişe çok vardı. Hala da devam 

ediyor. Başlarda 1 hafta sürüyordu danışanlarımla ilgili kaygım ama şimdi biraz daha azaldı. Belki o gün 

ara ara aklıma geliyor.» 

Danışmalardan etkilenmiyorum sanıyordum ama fark ediyordum ki çok yoruluyormuşum. Çıkınca 

direkt uyuma isteğim geliyor. 2-3 saat etkisinde kalıyorum oturumlardan çıktıktan sonra.  

«Bir danışan için haftada kaç saat ayırıyorsunuz? (Süpervizyon, deşifre-özet, oturumun kendisi, 

oturumunu dinleme, vakayla ilgili okumalar dahil olmak üzere toplam) Katılımcıların yanıtları: 5, 3-4, 5-

6, 6, 6-7, 10 şeklindedir. 

Denge boyutuna ilişkin bulgular 

Katılımcıların bu kategoriye ilişkin soruları denge, dengede olmayış, denge için çabalamama 

çerçevesinde yanıtladığı görülmektedir. Katılımcıların yanıtlarından bazıları şu şekildedir:  

«Yaşamınızın okul- sınav hazırlık- kişisel hayat- fiziksel sağlık- manevi yönler- psikolojik danışman 

olmak- sevdiklerinize zaman ayırmak» gibi tüm alanlarında nasıl bir dengede olduğunu düşünüyorsunuz? 

İstediğiniz şeye istediğiniz kadar vakit ayırabiliyor musunuz sizce?» Sorusu sorulmuştur. Katılımcıların; 

6’sı «yaşamımın dengede olmadığına inanıyorum»; 1’i «yaşamımın çoğunlukla dengede olduğunu 

düşünüyorum» ve 1’i «dengede değil ama dengelemeye de çalışmıyorum.» şeklinde yanıt vermiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Fiziksel öz-bakıma ilişkin tartışma  

Bu stratejiler arasında düzenli egzersiz yapma, sağlıklı beslenme ve yeteri kadar su içme, alkol veya 
sigara gibi maddelerin kullanılma durumu, uyku düzeni, düzenli doktor kontrolü ve bedeni dinlendirme 
gibi davranışlar sayılabilir (Norcross & Guy, 2007). Bu araştırmadaki katılımcıların ifadeleri incelendiğinde 
çoğunluğunun uyku düzenine dikkat etmediği ve dinlenmeye vakit ayırmadıkları fark edilmiştir. Ayrıca 
neredeyse tamamı düzenli spor yapmamaktadır. Yine katılımcıların yaklaşık yarısı rutin doktor 
kontrolüne gidip fiziksel sağlığını takip etme konusunda bir bilince sahip değildir.  

Bilişsel-duygusal öz-bakıma ilişkin tartışma 

Bilişsel-duygusal öz-bakım stratejileri Norcross ve Guy’a göre (2007) iş ortamından sağlıklı şekilde 
uzaklaşmak olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda çalışırken molalar vermek, meditasyon, mizahın 
kullanılması, bazı sanatsal faaliyetlere zaman ayırmak, insanlarla bir araya gelmek, mesleki olmayan 
çeşitli okuma-yazma yapmak ve kendi duygu ve düşünceleri ile ilgili farkındalığa sahip olma, psikolojik 
danışma yardımı alma gibi davranışlar (Norcross & Guy, 2007) bilişsel-duygusal öz-bakım kapsamında 
değerlendirilebilir. Bu araştırmadaki katılımcıların bu alana ilişkin ifadelerine bakıldığında; hiçbirinin 
psikolojik yardım almadığı görülmektedir. Öte yandan katılımcıların her biri kendisini neyin iyi 
hissettireceğine dair fikir sahibidir ve kendilerine iyi gelen çok çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Bu 
etkinlikler bulgularda özetlendiği gibi; doğada zaman geçirmek, tiyatroya gitmek, meditasyon yapmak, 
yürüyüş yapmak vb. şeklindedir. Buradan hareketle katılımcıların öz-bakımın bu boyutundaki stratejileri 
etkin kullanma ile ilgili farkındalığa sahip olduğu söylenebilir.  

Manevi öz-bakıma ilişkin tartışma 

Manevi öz-bakım stratejileri tinselliğin oluşturulması ve bununla ilgili çeşitli etkinlikler yapılması 
olarak özetlenebilir. Bu kapsamda diğer insanlarla ilgilenmek, gelişmeye olan bağlılık, topluma hizmet 
uygulamaları yapmak, inanç ve maneviyatı günlük yaşama aktarmak, çocuklarla ilgilenmek, yaşamda 
anlam aramak şeklinde örneklendirilmektedir (Norcross & Guy, 2007). Bu araştırmadaki katılımcıların 
ifadelerine göre hemen hemen tamamı bu stratejilerin bir kısmını uygulasalar da yaşama anlam katan 
manevi yönlerini yeterince beslemediklerini düşünmektedirler. Buradan hareketle manevi öz-bakımla 
ilgili farkındalıklarının arttırılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

İlişkisel öz-bakıma ilişkin tartışma 

İlişkisel öz-bakım stratejilerinin kapsamında bireylerin diğerleriyle ilişkileri bulunmaktadır. Bu kişiler 
arasında meslektaşlar, akran/ süpervizyon grupları, toplumdaki diğer insanlar, aile üyeleri, arkadaşlar 
vb. kişiler bulunmaktadır. Bu boyutta etkin stratejiler kullanan birinin gerektiğinde hayır diyebilmesi, 
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yaşamındaki ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizebiliyor olması, ilişkilerinde sınırlar aşıldığında bunu fark etmesi 
ve önlem alması, sosyal yaşamı ile psikolojik danışman rolü arasına mesafe koyması gibi özelliklere sahip 
olması beklenmektedir (Norcross & Guy, 2007). Bu araştırmadaki katılımcıların ifadelerine bakıldığında, 
ilişkisel öz-bakımlarını sağlamakta zorlandıkları görülmektedir. Katılımcıların hemen hemen hepsi 
psikolojik danışman rolünde oldukları ilişkiler yaşadıkları ve bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade 
etmişlerdir. Bu rollerini sınırlandırmak için çabalasalar da etkili stratejiler geliştirip geliştiremedikleri 
anlaşılamamıştır. Aynı zamanda dersler-psikolojik danışma uygulaması-sınav hazırlıkları üçgeninde 
sosyal ilişkilerine yeterince vakit ayıramamaktan yakınmaktadırlar. 

Profesyonel öz-bakıma ilişkin tartışma 

Profesyonel öz-bakım psikolojik danışmanların eğitimine devam etmesi, kendisini kayıt altına alarak 
incelemesi, süpervizyon alması, profesyonel gelişimlerini sağlamak için kitaplar okuması, insanları 
ilgilendiren diğer alanlarla ilgili disiplinler arası çalışmalar yapması, iş yükünü dengelemesi gibi konuları 
kapsamaktadır (Norcross & Guy, 2007). Bu araştırmadaki katılımcıların ifadeleri incelendiğinde, 
bazılarının danışanlarıyla olan ilişkilerini gereğinden fazla içselleştirdiği ve günlük yaşamına taşıdığı 
görülmektedir. Danışanların iyi oluşları için sorumluluk alıyor olabilecekleri düşünülmüştür. Öte yandan 
bazı katılımcılar için süpervizyon alıyor olma son derece rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır. Katılımcılar 
danışana yardımcı olabilme çabası ile alanla ilgili kitaplar okuyarak profesyonel gelişimlerini sürdürmeye 
çalışmaktadır. 

Denge boyutuna ilişkin tartışma 

Kişisel ve profesyonel yaşam arasında denge kurulması anlamına gelen denge boyutuyla ilgili 
(Güler, 2018) katılımcı ifadelerine bakıldığında ise; pek çok katılımcının bu dengeyi sağlayamadığını 
belirttiği görülmektedir. Katılımcılar yaşamlarının bu döneminde merkezi sınav hazırlıkları (KPSS, ALES, 
YDS vb.) ve psikolojik danışma uygulamasına olağandan daha fazla vakit ayırmakta ve yaşamlarındaki 
diğer konulara zaman ayıramamaktan yakınmaktadır. Benzer bir bulgu Güler ve Ceyhan (2018b) 
tarafından yapılan odak grup görüşmelerinde de ortaya konmuştur. 

Sonuç ve öneriler 

Sonuç olarak bu çalışma kapsamında ele alınan tüm öz-bakım stratejileri düşünüldüğünde, katılımcı 
psikolojik danışman adaylarının özellikle fiziksel, ilişkisel, manevi ve denge boyutuna ilişkin bilgi edinme 
ve beceri kazanma ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların duygusal-bilişsel öz-bakımları bakımından 
kendilerini tanıyıp, çeşitli stratejiler uygulaması bakımından öz-farkındalıkları yüksek bulunmuştur. 
Buradan hareketle katılımcıların kendi hayatları için öz-bakım anlamında neler yapmaları gerektiğini 
bilse de hayata geçirmelerinin bir gereklilik olduğunun ve öz-bakımlarının mesleki sorumluluklarla 
bağlantısını fark etme konusunda sınırlı bilgiye sahip olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmanın çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada fiziksel öz-bakım stratejilerinden olan 
«sağlıklı yeme- yeterli su içme» ile ilgili konularda katılımcılara soru sorulmamıştır. Tek bir odak grup 
görüşmesi yapılması ve pilot uygulama yapılmaması nedeniyle verilerin sağlaması yapılamamıştır. Bu 
çalışmada sadece nitel bir yol kullanılmasından dolayı benzer gruplara genelleme ve nedensel açıklama 
mümkün görünmemektedir.  

Öte yandan bu çalışma ile elde edilen bulgulara bakarak uygulamacılara ve araştırmacılara çeşitli 
önerilerde bulunmak mümkündür. Elde edilen bulgulara bakarak katılımcı psikolojik danışman 
adaylarının öz-bakımın pek çok boyutu ile ilgili uygulama eksiği olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinde bu konuda farkındalık kazandırıcı çeşitli dersler ve 
etkinlikler uygulanabilir. Psikolojik danışman adaylarının öz-bakım stratejilerinin nitel ve nicel yollarla 
inceleneceği farklı desenlerde araştırmalar yürütülebilir. Öz-bakım boyutlarının daha ayrıntılı 
değerlendirilebilmesi için kontrol listeleri geliştirilebilir. Öz-bakım ile ilgili odak grup görüşmesi 
planlandığında daha ayrıntılı bilgi elde edilmesi için gruptaki kişi sayısı olabildiğince azaltılıp; sorulan soru 
sayısı arttırılabilir.  
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Öğretmenlerde Psikolojik Dayanıklılık: Duygusal Zekâ, 

Pozitif Öğretmen ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi 

Tuğba İçli Özbağır262, Ali Eryılmaz263 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı öğretmenlerde psikolojik dayanıklılığın duygusal zekâ, pozitif öğretmen ve 
demografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Araştırmaya 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde 
çeşitli kademelerde görev yapan 153’ü kadın ve 96’sı erkek olmak üzere toplam 249 öğretmen 
katılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik dayanıklılığı ölçmek için ‘Yetişkinler için 
psikolojik dayanıklılık ölçeği’, araştırmanın bağımsız değişkenleri olan duygusal zeka ve pozitif öğretmeni 
ölçmek için ‘ duygusal zeka özelliği ölçeği’ ve ‘pozitif öğretmen ölçeği’ kullanılmıştır. Demografik 
değişkenlerin belirlenmesi için ‘kişisel bilgi formu’ kullanılmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama modeline 
uygun olarak yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler, çoklu regresyon analizi tekniği ve 
bağımsız gruplar için t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin 
psikolojik dayanıklılıklarını duygusal zekâ ve pozitif öğretmen özelliklerinin anlamlı bir şekilde açıkladığı 
bulunmuştur (R =.565, R2 = .319, F = 57.738, p < .001). Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin 
duygusal zeka ve pozitif öğretmen özellikleri yükseldikçe onların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin de 
yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, cinsiyet, 
eğitim düzeyi ve medeni durum açısından anlamlı ve önemli düzeyde farklılaşmadığı sonucuna 
varılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları açısından duygusal zekalarının 
yükseltilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, duygusal zekâ,  pozitif öğretmen. 

 

Abstract 

 The most important feature of the present study is to examine the relation of teacher’s 
psychological resilience with emotional intelligence, positive teacher and demographic variables. In 
2018-2019 academic year, the total 249 teachers, 153 women and 96 men, who were working in various 
educational levels participated in the research. In order to measure the dependent variable, 
psychological resilience, Resilience Scale for Adults, and in order to measure the independent variables, 
emotional intelligence and positive teacher, Emotional Intelligence Scale and Positive Teacher Scale 
were used. Moreover, to be able to identify the demographic variables Personal Information Form which 
is developed by the researcher was used. This study was conducted in accordance with relational 
screening model. The relationships between the variables were analyzed by the techniques of multiple 
regression analysis and t-test for independent variables. Based on the findings of the research, it was 
found that teachers' psychological resilience were statistically significantly explained by emotional 
intelligence and positive teacher characteristics (R = .565, R2 = .319, F = 57.738, p <.001). According to 
the results of the study, it was concluded that as the teachers’ psychological resilience level increased, 
their emotional intelligence and positive teacher characteristics increased. Research findings showed 
that teachers' emotional intelligence should be increased in terms of their psychological resilience. Thus, 
studies on the importance of emotional intelligence in both teacher employment and teacher education 
can be done. 

Keywords: Psychological Resilience, Emotional Intelligence, Positive Teacher. 
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Giriş 

Nitelikli eğitim öğretimin sağlanması yolunda öğretmenler mihenk taşı olarak rol almaktadır. 
Öğretmenler kişilik özellikleriyle, olaylara bakış açılarıyla ve çeşitli durumlara verdikleri tepkilerle 
öğrenciler üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bir etki yaratmaktadır.  Öğrencilerin duygu ve 
davranışlarının şekillenmesinde etkisi olan öğretmenlerin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin 
başında da öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı ve nitelikli olarak sürdürebilmelerine destek olan 
psikolojik dayanıklılık özelliği gelmektedir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de zorlayıcı 
yanları bulunmaktadır. Yapılan bir araştırmada öğretmenler mesleklerini aşırı stresli olarak 
tanımlamışlardır (Chan, 2003). Öğretmenlerin meslek yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklere ek olarak, 
günlük hayatlarında da karşılaştıkları zorluklar, belirsizlikler öğretmenlerin gelişimini olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bu durumda psikolojik dayanıklılık kavramı öğretmenler açısından önem 
kazanmaktadır. Alanyazında öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile ilgili çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır (Bozgeyikli & Şat, 2014; Kılınç, 2014; Nartgün & Mor, 2015). 

Psikolojik dayanıklılık bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları belirsizlikler, güçlükler sonrasında yeni 
duruma yeniden uyum sağlayabilmesi (Masten, 2001) ve psikolojik olarak iyi olma hallerini 
sürdürebilmeleri olarak tanımlanmaktadır (Kobasa, 1979). Bireylerin güçlüklerle karşılaştıklarında 
verdikleri tepkiler değişkenlik göstermektedir. Bazıları bu güçlüklerle baş edip, yoluna devam 
edebilirken, bazıları baş etmekte zorlanmakta ya da olumsuz yaşantıların üstesinden gelememekte ve 
psikolojik olarak iyi olma durumlarını devam ettirememektedirler.  Bu sebeple psikolojik dayanıklılık bazı 
araştırmacılara göre bir kişilik özelliği olarak tanımlanırken (Garmezy, 1993; Kobasa, 1979; Maddi, 
Harvey, Khoshaba, Lu, Persico & Brow, 2006) bazılarına göre ise kalıcı bir özellik taşımayan gelişim süreci 
(Gürgan, 2006; Karaırmak, 2006; Masten, 2001; Prince-Embury, 2008; Rutter, 1999) olarak 
tanımlanmıştır. Yaşamı boyunca çeşitli güçlüklerle, stres durumlarıyla karşılaşabilmekte olan birey, 
psikolojik dayanıklılığı yüksek ise bu zorluklarla baş edebilmekte ve yeni duruma uyum 
sağlayabilmektedir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireyler etkili baş etme becerilerine sahip, özgüveni 
yüksek, empatik, yüksek motivasyonlu, olumlu kişilik özelliklerine sahip ve kişiler arası iletişimi etkili olan 
ve uyum sağlayabilen bireylerdir (Buss, 2000; Gürgan, 2006). 

Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin özellikleri, duygusal zekâ düzeyi yüksek bireylerin 
özellikleriyle de örtüşmektedir.  Yeşilyaprak, (2001) kendi ve diğerlerinin duygularını tanımlayıp, 
tanımladığı bilgileri doğru bir şekilde günlük hayatına aktarıp, kullanabilen bireyleri ‘duygusal zeki’ olarak 
tanımlamaktadır. Duygusal zekâsı gelişen bireyler, stresli durumlar karşısında duygularını kontrol 
edebilme becerileri sayesinde endişe, kaygı gibi duygularla daha kolay baş edebilmekte ve sağlıklı 
kararlar alabilmektedirler (Dutoğlu & Meriç, 2008). Öğretmenlik mesleğin de de öğretmenin duygusal 
zekâsının gelişmiş olması öğrenci ve öğretmen açısından önemlidir. Alanyazında öğretmenlerin duygusal 
zekaları ile farklı değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır (Babaoğlan, 2010; 
Erdemir & Murat, 2014; Korkmaz, 2005). Ancak öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını ve duygusal 
zekâ özelliklerini inceleyen çok az çalışma vardır. Bu anlamda yapılan çalışmalarda duygusal zekâları 
yüksek bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının da yüksek olduğu bulgulanmıştır (Armstrong, Galligan & 
Critchley, 2011; Aydın, 2010). 

Öğretmenlerin sahip oldukları ve psikolojik dayanıklılıklarını etkileyebilecek olan özelliklerden bir 
tanesi de “Pozitif Öğretmen” özellikleridir. Alanyazında öğretmenlerin özelliklerine dayalı olarak usta 
öğretmen, sevilmeyen ve yetkin öğretmen, yetersiz, etkili öğretmen ve mükemmel öğretmen gibi 
öğretmen özellikleri kullanılmaktadır (Arnon & Reichel, 2007; Montalvo, Mansfield & Miller,  2007; 
Thibodeau & Hillman, 2003).  Yurtiçindeki araştırmalar incelendiğinde Eryılmaz (2014),  öğretmenleri 
sevilen, sevilmeyen ve nötr olarak sınıflandırarak incelemiştir. Sonraki çalışmalarında ise, öğrencilerin 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları destekleyen ve mutlu olmalarını (olumlu duygularını artıran, 
olumsuz duygularını azaltan ve yaşam doyumlarını yükselten) sağlayabilen öğretmenleri, pozitif 
öğretmen olarak tanımlamıştır.  Pozitif öğretmen özelliklerine sahip öğretmenlerin derste öğrencilere 
akış yaşatma, öğrencileri derse katma, konuyu somutlaştırarak anlatma, öğrencilerle pozitif ilişkiler 
kurma ve dışa dönük olma gibi özellikleri taşıdığı bulunmuştur (Eryılmaz, 2017; Eryılmaz ve Bek, 2018).  
Alanyazında pozitif öğretmen özellikleri ve öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkileri 
inceleyen çalışmalar bulunmamaktadır. Yine literatürde öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını, 
duygusal zekâları ve pozitif öğretmen özelliklerinin ne düzeyde etkilediği üzerine de çalışmalara 
rastlanmamıştır. Bu bilgiler ışığında duygusal zekâ özellikleri,  pozitif öğretmen özellikleri ve psikolojik 
dayanıklılık arasında ilişkini olabileceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. 

https://booksc.xyz/g/Richard%20H.%20Harvey
https://booksc.xyz/g/Deborah%20M.%20Khoshaba
https://booksc.xyz/g/John%20L.%20Lu
https://booksc.xyz/g/Michele%20Persico
https://booksc.xyz/g/Marnie%20Brow
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Yöntem 

Öğretmenlerde psikolojik dayanıklılığın duygusal zekâ, pozitif öğretmen özellikleri ve demografik 
değişkenlerle ilişkisini incelenmesini amaçlayan bu çalışma;  ilişkisel tarama modeline uygun olarak 
yapılmıştır. 

Katılımcılar  

Rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen bu çalışmanın grubunu, 2018–2019 yılında İstanbul’daki 
devlet okullarında çalışan 249 öğretmen oluşturmaktadır. 

Örneklem grubuna ait özellikler Tablo 1’ de sunulmuştur. 

Tablo 1.  
Örneklem Grubuna Ait Özellikler. 

   Kişi Sayısı   %  

Cinsiyet       
Kadın    153  61,4  
Erkek    96  38,6  
Eğitim Düzeyi       
Lisans   175  70,6  
Lisansüstü   73  29,4  
Medeni Durum       
Evli   174  70,4  
Bekâr     73  29,6  

 
Veri Toplama Araçları 

Yetişkinler İçin Psikolojik dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ)  

Bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını ölçmek amacıyla Friborg, Hjemdal, Rosenvinge ve 
Martinussen (2003) tarafından geliştirilen bu ölçek,  Basım ve Çetin (2011) tarafından güvenirliliği ve 
geçerliliği incelenmiş ve Türkçe’ye uyarlanmıştır. Beşli likert tipinde derecelendirilen ölçekte, 33 madde 
bulunmaktadır. Ölçeğin ‘yapısal stil’, ‘gelecek algısı’, ‘aile uyumu’, ‘kendilik algısı’, ‘sosyal yeterlilik’ ve 
‘sosyal kaynaklar’ olmak üzere toplam 6 alt boyutu bulunmaktadır.  

Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF)  

Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu, Petrides ve Furnham tarafından (2000a, 2001) geliştirilen 
ölçeğin, Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Yedili likert tipi 
derecelendirmeye sahip olan ölçek, 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin “iyi oluş, öz kontrol, 
duygusallık, sosyallik” olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır.   

 

Pozitif Öğretmen Ölçeği (PDÖ) 

 

Eryımaz ve Bek (2018) tarafından geliştirilen pozitif öğretmen ölçeği, beşli likert tipi 
derecelendirmeye sahip, 21 maddeden oluşan ölçektir. Ölçeğin “dışa dönük kişilik özelliğine sahip 
olmak”, “Konuyu somutlaştırmak”,  “Öğrenci ile pozitif ilişki kurmak”, “Öğrenciyi derse katmak” ve 
“Derste akış yaşatmak” olmak üzere 5 boyutu bulunmaktadır.  Ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alpha 
tekniği ile analiz edilmiş ve ölçeğin tamamının güvenirlik değeri 0.89 olarak bulunmuştur. 

 

Bulgular 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar t-Testi uygulanmış ve öğretmenlerin 
psikolojik dayanıklılıklarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur  (t(247)=-1.759, 
p>.05).  
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Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar t-Testi uygulanmış ve öğretmenlerin psikolojik 
dayanıklılıklarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (t(246)=1.441, 
p>.05). 

Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının medeni durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar t-Testi uygulanmış ve öğretmenlerin psikolojik 
dayanıklılıklarının medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (t(245)=-2.78, 
p>.05). 

Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları, duygusal zekâ ve pozitif öğretmen özellikleri arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiş ve 
psikolojik dayanıklılık ile duygusal zekâ arasında pozitif doğrusal ve orta düzeyde (r=.551, p<.01), pozitif 
öğretmen ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif doğrusal ve zayıf düzeyde (r=.245, p<.01) ve pozitif 
öğretmen ile duygusal zekâ arasında pozitif doğrusal ve zayıf düzeyde (r=.221, p<.01), anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Buna göre psikolojik dayanıklılık artış gösterdikçe duygusal zekâ ve pozitif öğretmen de 
artmaktadır ve duygusal zekâ artış gösterdikçe de pozitif öğretmen artış göstermektedir. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonları ve betimsel istatistikleri tablo 2’ 
de sunulmuştur. 

Tablo 2.  
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Birbirleriyle Olan Korelasyonları ve Betimsel İstatistikler. 

Değişkenler  Psikolojik 
Dayanıklılık  

 Duygusal 
Zekâ  

 Pozitif 
Öğretmen  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

 1     

Duygusal Zeka  0,551**  1   
Pozitif Öğretmen  0,245**  0,221**  1 
Ortalama      128.48  101.04  85.52 
Standart Sapma   16.03  15.11  7.49 
Çarpıklık   0.14  -0.09  0.10 
Basıklık   -0.49  -0.30  -0.06 

**p<.01 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin duygusal zekâlarının ve pozitif öğretmen özeliklerinin birlikte 
psikolojik dayanıklılıklarını anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığını incelemek amacıyla Çoklu 
Doğrusal Regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin psikolojik 
dayanıklılıklarını duygusal zekâ ve pozitif öğretmen özelliklerinin anlamlı bir şekilde yordadığı 
bulunmuştur (R =.565, R2 = .319, F = 57.738, p < .001). Ayrıca pozitif öğretmen  (β= .129, p < .05) ve 
duygusal zekanın (β= .522, p < .01) ise pozitif yönde psikolojik dayanıklılığı anlamlı düzeyde açıkladığı 
görülmektedir. Duygusal zeka, pozitif öğretmen birlikte psikolojik dayanıklılıktaki varyansın %31’ini 
açıklamaktadır. . Öğretmenlerin duygusal zekâ ve pozitif öğretmen özellikleri yükseldikçe, psikolojik 
dayanıklılık düzeylerinin de yükseldiği bulgulanmıştır. 

Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının yordanmasına ilişkin standart çoklu doğrusal regresyon 
analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılıklarının Yordanmasına İlişkin Standart Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonuçları. 

Değişkenler  B  Standart 
Hata 

B t p 

Sabit  48.835  10.312  4.736 <0.01 
Duygusal zeka  0.554  0.057 0.522 9.684 <0.01 
Pozitif öğretmen 0.277  0.115 0.129 2.397 0.01 
R=.565. R2=.319      
F(2,246)=57.738 P<0,01      
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını 
duygusal zekâ ve pozitif öğretmen özelliklerinin anlamlı bir şekilde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırma sonucunda elde edilen diğer bir sonuçta öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, 
cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum açısından anlamlı ve önemli düzeyde farklılaşmadığıdır. 

Literatürde öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, cinsiyete göre anlamlı ve önemli 
düzeyde farklılık göstermediği sonucunu veren çalışmaların (Aydın, 2010; Aydoğdu, 2013; Demir, 2018; 
Chan, 2003; Eryılmaz, 2012; Gökmen, 2014;Sezgin, 2012; Sönmezer, 2015; Ülker-Tümlü & Recepoğlu 
2013; Yalçın, 2013; Yıldırım-Usta, 2018;) yoğunlukta olduğu görülmektedir.  Bu sonuç, öğretmenlik 
mesleğinde cinsiyet faktörünün psikolojik dayanıklılık düzeyinin farklılaşmamasına ilişkin bir önem 
taşımaması ile açıklanabilir. 

Literatürde öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, medeni duruma göre göre anlamlı ve 
önemli düzeyde farklılık göstermediği sonucunu veren çalışmalar  (Gökmen, 2014; Sönmezer, 2015; 
Yıldırım &Usta, 2018) ve medeni durum ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında araştırma 
sonucundan farklı çıkan çalışmalar (Bozgeyikli & Şat, 2014; Uçar, 2014) bulunmaktadır.  Yapılan 
araştırmanın sonuçlarına bakılarak araştırmaya katılan evli öğretmen (69,9) sayısının, bekâr öğretmen 
(29,3) sayısından daha fazla olmasının araştırma sonucunu etkilediği düşünülebilir. 

Literatürde öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucuyla paralellik gösteren çalışmalar (Uçar ,2014; Sönmezer, 2015) bulunmaktadır. Bu 
araştırma sonucunda öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir 
farklılık göstermemesi öğretmenlerin aldığı eğitimden farklı olarak psikolojik dayanıklılık faktörünün 
bireyin kişisel özellikleri gibi bireyi etkileyebilen çevresel faktörler ve bireyin karşılaştığı zorluklar ve 
belirsizlikler karşısında verdiği tepki ya da tepkilerin değişkenliği ile açıklanabilir. 

Araştırma sonucundan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Öğretmenlerin belirli zamanlarda ve aralıklarla duygusal zekâ ve pozitif öğretmen düzeyleri takip 
edilerek seminer, hizmet içi eğitim ve alan çalışmaları gibi faaliyetlerle geliştirilerek psikolojik 
dayanıklılıkları arttırılabilir. 

Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin yorumlanmasında, bu araştırmada kullanılan 
cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenlerinin dışında farklı değişkenler ele alınabilir. 

Bu araştırma öğretmenlerin toplam psikolojik dayanıklılık puanı dikkate alınarak yapılmıştır. 
Yapılacak çalışmalarda psikolojik dayanıklılık ölçeğinin alt boyutları çeşitli değişkenler açısından ele 
alınarak yapılabilir. 

Öğretmenlerle yapılan bu çalışma, insanla etkileşimin çok olduğu diğer meslek alanlarıyla da 
yapılabilir. 

Bu araştırma İstanbul ilinde rastgele seçilen öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir.  Çalışma eğitim 
kademelere (ilköğretim, ortaöğretim, üniversite gibi) ayrılarak ya da faklı bölgelerden öğretmenlerle 
benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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Halk Eğitim Kurslarına Devam Eden Emekli Kadınlarda 

Psikolojik Dayanıklılık ve Sürekli Kaygı Arasındaki 

İlişkiler 

Ali Eryılmaz264, Tuğba İçli Özbağır265 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı halk eğitim kurslarına devam eden emekli kadınlarda psikolojik dayanıklılık 
ve sürekli kaygı arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın alt amaçları: 1. Halk eğitime devam eden 
emekli kadınların psikolojik dayanıklılıklarını, sürekli kaygı anlamlı bir şekilde açıklamakta mıdır? 2. Halk 
eğitime devam eden emekli kadınların psikolojik dayanıklılık düzeyleri, eğitim düzeyine göre anlamlı bir 
şekilde farklılaşmakta mıdır? Araştırmaya 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı İstanbul ilindeki çeşitli halk 
eğitim kurslarına devam eden 150 emekli kadın katılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik 
dayanıklılığı ölçmek için ‘Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği’, bağımsız değişkeni olan sürekli 
kaygıyı ölçmek için ‘Sürekli kaygı ölçeği’ kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin belirlenmesi için 
araştırmacı tarafından geliştirilen ‘kişisel bilgi formu’ kullanılmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama modeline 
uygun olarak yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler, basit regresyon analizi tekniği ve 
bağımsız gruplar için t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, halk eğitim kurslarına 
devam eden emekli kadınların psikolojik dayanıklılıklarının, sürekli kaygı düzeyini anlamlı bir şekilde 
açıkladığı bulunmuştur (R =-.516, R2 = .266, F = 53.640, p < .001). 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, sürekli kaygı,  emekli. 

Abstract 

 The aim of this study is to investigate the relationships between psychological endurance and 
trait anxiety in retired women attending public education courses. The sub-objectives of the research 
are: 1. Does the psychological resilience of retired women attending public education significantly 
explain the continuous anxiety? 2. Do the psychological resilience levels of retired women attending 
public education differ significantly according to education level? 150 retired women attending various 
public education courses in Istanbul in the 2018-2019 academic year participated in the study. In order 
to measure the dependent variable, psychological resilience, Resilience Scale for Adults, and in order to 
measure the independent variables, trait anxiety, Trait Anxiety Scale were used. Moreover, to be able 
to identify the demographic variables Personal Information Form which is developed by the researcher 
was used. This study was conducted in accordance with the relational screening model. In the study, the 
relationships between the variables were analyzed by simple regression analysis technique and t-test 
technique for independent groups. According to the findings of the study, it was found that 
psychological resilience of retired women attending public education courses explained the level of trait 
anxiety significantly (R = -. 516, R2 = .266, F = 53.640, p <.001).  

Keywords: Psychological Resilience, Trait Anxiety, Pensionary. 
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Giriş 

Meslek hayatlarını emeklilikle sonlandırıp kendilerine yeni bir pencere açan bireylerin bundan 
sonraki yaşamlarını psikolojik olarak sağlıklı geçirebilmeleri ve bu yeni durumlarına daha az kaygıyla 
uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu uyum sürecinde emeklilerin karşılaştıkları güçlüklerle ve 
yaşadıkları kaygı durumlarıyla baş edebilmeleri için psikolojik açıdan dayanıklı olma özelliği önem 
kazanmaktadır. Bu özelliğe sahip olmak emekli kadınların yaşam kalitesini arttırmalarına ve pozitif bir 
bakış açısı geliştirmelerine ve çeşitli stres durumlarıyla daha kolay baş etmelerine neden olabilir.  

Psikolojik dayanıklılık bireyin karşılaştığı belirsizlikler ve zorluklar karşısında iyi olma halini devam 
ettirebilmesi ve yeni durumuna uyum sağlayabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Holahan & Moos, 1985).  
Psikolojik dayanıklılığın tanımı ile ilgili ortak bir kanıya varılamazken, bazı araştırmacılara göre 
dayanıklılık doğuştan gelen bir kişilik özelliği iken, bazı araştırmacılara göre ise gelişimsel bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Jacelon, 1997).  Bireyler günlük yaşamlarında çeşitli stres durumlarıyla karşı karşıya 
kalabilmekte ve bazı bireyler bu zorluklarla baş edebilmekte bazıları ise baş etmekte güçlük yaşamakta 
ya da baş edememektedirler. Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan birey karşılaştığı stres durumları ve 
zorluklarla baş etme becerisi yüksek, sağlıklı ilişkiler kurabilen, problem çözme becerisi yüksek ve daha 
özerk olma gibi özellikleri taşımaktadır (Benard, 1991; Kumpfer, 1999). Schiraldi, Jackson, Brown & 
Jordan (2010) bir çalışmasında psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin aynı zamanda kaygı düzeylerinin 
de düşük olduğunu bulgulamıştır. Kaygının ortaya çıkmasında bazı araştırmacılar, organizmanın bir 
tehdidi karşılamak için harekete geçtiğini, bazı araştırmacılar ise organizmanın bir tehdit için harekete 
geçemeyip, bununla baş edemediğini savunmakla birlikte,  kaygının, bireyin bütünlüğü için temel bir 
tehdit olması gerektiği konusunda genel bir anlaşma olduğu görülmektedir (Cattell & Scheier, 1958). 
Kaygı, karmaşık bir reaksiyon veya yanıtı belirtmek için organizmanın şiddetli olarak, yoğunluğa göre 
değişen ve zaman içinde dalgalanan geçici ya da daha az geçici bir durumu belirtmek için 
kullanılmaktadır. Bu kavram aynı zamanda bir kişilik özelliği olarak otonom sinir sisteminin aktivasyonu 
ile birlikte, öznel, bilinçli bir şekilde algılanan gerginlik duyguları ile de karakterize edilebilir. Aynı durum 
karşısında farklı insanların kaygı durumları ve bu durumlara karşı öne çıkan tepkileri ve kaygı durumları 
değişebilmektedir (Johnson & Spielberger, 1968). Cattell ve Scheier (1958) araştırmalarında durumsal 
ve sürekli olmak üzere iki tür kaygı durumunu ortaya koymuşlardır. Durumluk kaygı bir örüntüye 
dayanırken; sürekli kaygı bir duruma bağlı kalmadan nispeten kalıcı, bir kişilik özelliğine bağlı olarak 
algılanan tehdit durumuna karşı bireyin endişe halini ifade etmektedir.   

Literatür incelendiğinde, emeklilerin psikolojik dayanıklılıkları ile sürekli kaygıları arasındaki ilişkileri 
inceleyen çalışmaların olmadığı görülmektedir. Psikolojik dayanıklılık, bireyin sıkıntıya dayanma 
yeteneğini de ifade etmektedir (Connor & Davidson). Yapılan bir çalışmalarda da psikolojik dayanıklılığı 
yüksek bireylerin stres düzeylerinin de düşük olduğu görülmüştür (Farber, Schwartz, Schaper, Moonen 
& McDaniel, 2000; Ford, Eklund & Gordon, 2000). Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin kaygı 
durumlarıyla daha kolay baş edebileceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Bu çalışma ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki 
ilişkiler, basit regresyon analizi tekniği ve bağımsız gruplar için t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. 
Çalışmanın bağımlı değişkeni, psikolojik dayanaklık iken; bağımsız değişkeni ise sürekli kaygıdır.  

 

Katılımcılar (İkincil alt başlık) 

Çalışmaya 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı İstanbul ilindeki çeşitli halk eğitim kurslarına devam eden 
150 emekli kadın katılmıştır. Halk eğitim kurslarına devam eden emekli kadınların %4’ü ilköğretim, %32’si 
lise, %16,7’si ön lisans, %42,3’ü lisans ve %6’sı yüksek lisans mezunudur.  

Örneklem grubuna ait özellikler Tablo 1’ de sunulmuştur. 

 
 
Tablo 1.  
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Örneklem Grubuna Ait Özellikler. 

   Kişi Sayısı   %  

Cinsiyet       
Kadın    150  100,0  
Eğitim Düzeyi       
Ilköğretim    6  4,0  
Lise   48  32,0  
Ön Lisans   25  16,7  
Lisans    62  43,3  
Lisans Üstü     9  6,0  

 

Veri Toplama Araçları 

Yetişkinler İçin Psikolojik dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ)  

Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Friborg, Hjemdal, Rosenvinge ve Martinussen (2003) 
tarafından, bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.  Basım ve Çetin (2011) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanması yapılmıştır. Ölçekte 33 madde bulunmaktadır. Beşli likert tipinde 
derecelendirilen ölçeğin ‘yapısal stil’, ‘gelecek algısı’, ‘aile uyumu’, ‘kendilik algısı’, ‘sosyal yeterlilik’ ve 
‘sosyal kaynaklar’ olmak üzere toplam 6 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği 
için Pearson korelasyon katsayısı .68 ile .81 arasında; iç tutarlılığı için ise, Cronbach Alfa katsayısı .86 
olarak bulunmuştur. 

Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI) 

Spilberger, Gorsuch ve Lushene (1970) tarafından geliştirilen, Öner ve Le Comte tarafından 
Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçe’ye uyarlanan ölçektir. Durumluk Kaygı Ölçeği ve 
Sürekli Kaygı Ölçeği olarak iki kısımdan oluşan ölçeğin, bu çalışmada Sürekli Kaygı Ölçeği bölümü 
kullanılmıştır. Dörtlü likert tipinde derecelendirilen Sürekli Kaygı Ölçeği’nin toplam puanı 20 ile 80 
arasında değişmekte ve ölçekten alınan yüksek puan kaygı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
Sürekli Kaygı Alt Ölçeği için test tekrar test güvenirlik oranları 0.71-0.86 olarak bulunmuştur. (Öner ve Le 
Compte, 1998).  

 

Bulgular 

a) Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 

Tablo 2.  
Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları  

 

 
 

 

 

 

 
 
Tablo 3.  
Basit Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Değerler 

Değişkenler 1 2 

1. Psikolojik Dayanıklılık p 1 -,516 

2.  Sürekli Kaygı -,516 1 
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Değerler 

B Std. Error Beta t-değeri p değeri 

 Sabit  190,289 8,125  23,419 ,000 

Sürekli Kaygı -1,384 ,189 -,516 -7,324 ,000 

 
 

Araştırma bulgularına göre, halk eğitim kurslarına devam eden emekli kadınların psikolojik 
dayanıklılıklarının, sürekli kaygı düzeyini anlamlı bir şekilde açıkladığı bulunmuştur (R =-.516, R2 = .266, 
F = 53.640, p < .001). Sürekli kaygı değişkeni, psikolojik dayanıklılıktaki varyansın %26’sını açıklamaktadır. 
Ayrıca psikolojik dayanıklılık boyutunun (β= -.516., p < .001)  negatif yönde sürekli kaygı düzeyini anlamlı 
düzeyde yordadığı görülmektedir. 

 

b) t-testi Sonuçları  

Tablo 4.  
t-Testi Sonuçları  

 

 

 

 

 

 Çalışmada, eğitim düzeyi açısından psikolojik dayanıklılık da incelenmiştir. Bu noktada çalışmada 
ilkokul ve lise mezunları bir grubu; yüksek okul ve lisans  ve lisans üstü mezunları ise diğer grubu 
oluşturmuştur.  Araştırma bulgularına göre, halk eğitim kurslarına devam eden emekli kadınların 
psikolojik dayanıklılıklarının, eğitim düzeyine bağlı olarak farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Buna göre 
ilkokul ve lise grubuna göre (x ̄= 126.53; ss = 20.88) yüksek okul ve üzerinde eğitim düzeyine sahip gruup 
daha yüksek düzeyde ortalamaya sahip olarak bulunmuştur (x ̄= 134.38; ss = 16.73; t = -2.36; p< 0.05).  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçlarına göre, emekli kadınların psikolojik dayanıklılık düzeyleri arttıkça, sürekli kaygı 
düzeylerinin de düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları, halk eğitim kurslarına devam eden 
emekli kadınların psikolojik dayanıklılıkları açısından sürekli kaygı düzeylerinin düşürülmesi gerektiğini 
göstermiştir. Ayrıca, emekli kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe, bireylerin psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin de yükseldiği görülmektedir.  

Emeklilerin psikolojik sağlamlıkları hakkında literatürde çok az sayıda çalışma bulunduğu için, 
araştırmanın diğer çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılmasında kısıtlılık bulunmaktadır. Bu noktada halk 
eğitime devam eden emekli kadınlarda psikolojik dayanıklılığın ve kaygı düzeyinin önemine yönelik 
çalışmalar yapılabilir. Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada psikolojik dayanıklılık eğitiminin 
öğrencilerde iyi oluşu arttırdığını ve psikolojik sıkıntıları azalttığı görülmüştür (Wilmshurst, Peele & 
Wilmshurst, 2011). Benzer eğitimler halk eğitime devam eden kadınlara da psikolojik dayanıklılık eğitimi 
verilip, stresle baş etmeleri geliştirilerek kaygı düzeyleri düşürülebilir. 
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İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi 

Ödevlerine İlişkin Görüşleri 

Derya Kara266, Erdoğan Şama267 

 

 

Öz 

Ödev, öğrenciler için öğrenme tekniklerinden birisidir ve ödev süreci öğretmen-öğrenci ve aileyi 
kapsar. İlgili literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar ödev konusunda öğretmenlerin görüşlerine 
ağırlık verirken, ödevi yapmakla yükümlü olan öğrenci görüşlerine daha az yer vermektedir. Ödev 
konusunun öğrencilerin görüşlerine göre incelenmesi konuyu daha etkili hale getirecek ve var olan 
eksiklikleri görmemizi sağlayacaktır. Bu çalışmada Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel bir ilkokulda 
öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi ödevlerine ilişkin görüşlerini betimlemek 
amaçlanmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay tarama modeli ile 
gerçekleşmiştir. Bu araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ankara’nın Çankaya 
ilçesinde bulunan özel bir ilkokul uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Seçilen ilkokulda 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında, öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 
seçilen 6 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı 
olarak yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak belirlenen öğrencilerle 
görüşme için uygun gün ve saat belirlenmiştir.  08.05.2018 tarihinde öğrencilerle görüşülmüştür. Bu 
araştırmada yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan verileri analiz etmek için betimsel analiz 
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Fen Bilimleri dersi ödevlerinin konu bitiminde verildiğini, ödevlerin 
ortalama 1 saatte tamamlandığını, pekiştirme amaçlı ödev verildiğini, alıştırma türünde ödev verildiğini, 
ödevlerin akran kontrolü ve öğretmen tarafından cevapların söylenmesi şeklinde kontrol edildiğini, 
hatalı soru ile karşılaşmanın ödevi yaparken karşılaşılan sorun olduğunu, ödevleri yaparken internet ve 
defterin kaynak olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: 4.Sınıf, Fen Bilimleri, Ödev 

 

Abstract 

Homework is one of the learning techniques for students and the homework process includes 

teachers, students, and families. When the related literature is examined, whereas conducted studies give 

weight to the opinions of the teachers, the students who are obliged to the homework give less place to 

their opinions. Since the examination of homework subject according to the opinion of students makes 

the more efficient the subject, in this study, it is aimed to describe the opinions of 4th-grade students who 

studying in a private primary school in Çankaya / Ankara about their science homework. This research 

was carried out with case study which is qualitative research method. Within the scope of this research, 

in 2017- 2018 academic year, a private primary school that is located in Çankaya / Ankara was selected 

by an appropriate sampling method. In the 2017-2018 academic year, 6 fourth grade students which study 

in selected primary school were selected and they create the working group of this research. In this study, 

a structured interview form technique was used as a data collection tool. For the students who are 

determined as the working group, appropriate day and hour were determined for interview. Students were 

interviewed on 08.05.2018. . In this research, descriptive analysis was used to analyze the data which is 

collected by structural interview technique. . The results of the research show that science homework is 

given at the end of the topic, it is completed in an hour, the purpose of homework is consolidation, the 

type of homework is exercises, homework is controlled by teacher as giving answers and peer controlling, 

The encountered problem is faulty questions in homework and the sources of the homework are internet 

and notebook while doing science homework. According to these results, suggestions were represented 

to teachers and researchers. 
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Giriş 

Fen bilimleri, gözlenen doğayı ve doğal olayları sistemli olarak inceleme ve daha önce 
gözlemlenmemiş olayları kestirme amacı olarak ifade edilebilir. Fen Bilimleri dersinin üç temel amacı 
vardır. Bunlar, fen ile ilgili temel bilgileri bilme, fen dersi sayesinde zihin ve el becerisi kazanma, fen ile 
teknoloji alanındaki mesleklerin eğitimine temel sağlamadır(Çepni, 2014, s.9). Fen Bilimleri Öğretim 
Programı hazırlanırken, bu amaçları gerçekleştirmek için Fen Bilimleri dersinin disiplinler arası bir bakış 
açısına sahip ve araştırma ve sorgulamaya dayalı olarak öğretilmesi gerektiği yaklaşımı temel 
alınmıştır(MEB, 2018). Bu yaklaşıma göre öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur. Dolayısıyla öğrenci 
araştıran, açıklayan, sorgulayan, tartışan, öğrendiklerini ürüne dönüştüren bir bireydir(MEB, 2018).  

Fen Bilimleri Dersi Programı öğrenmenin merkezine öğrenciyi alırken öğretmeni rehber olarak 
kabul eder. Ders sürecinde öğretmenlerin, öğrencileri öğretme-öğrenme sürecine aktif katılımını 
sağlamaları gerekir. Bununla birlikte öğrencilerin okul dışında da öğrenme-öğretme sürecini sürdürmesi 
gerekir. Yuladır ve Doğan’a(2009) göre öğretmenler bu amacı gerçekleştirmek için en sık ev ödevi 
yöntemini kullanmaktadır. 

Ders dışı öğrenme tekniklerinden olan ödev farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Akyol’a(2014) göre, ev 
ödevi öğrenciye alıştırma imkanı veren bir öğrenme tekniğidir. Büyüktokalı’a(2009) göre, ödev 
öğrencilerin sınıfta öğrenecekleri konuya hazırlık yapmasına ya da sınıfta öğrendiklerini devamını 
sağlamak için yaptığı çalışmalardır.  Gedik, Altıntaş ve Kaya’a(2011) göre, ev ödevi belli bir konu ve ünite 
ile ilgili, derste öğrenilen becerilerin uygulanması, pekiştirilmesi, değerlendirilmesi için, öğrencilerden 
yapması beklenen zihinsel ya da bedensel faaliyetlerdir. Cooper’e(2001, s.34) göre, ödev öğrencinin 
karakter özeliklerini besleyen, aileleri öğrenme sürecine dahil eden, öğrencilerin başarılarına bağlı olarak 
olumlu tutum geliştirmelerin sağlayan aktivitelerdir(Akt: Atlı, 2012). Verilen tanımlara göre ödevi, 
öğrencilerin öğreneceklerine zemin hazırlamasına, öğrendiklerini pekiştirmesine, öğrendiklerini yeni 
alanlara uygulamasına olanak sağlayan bir öğrenme tekniği olarak tanımlayabiliriz. 

Temel eğitim başta olmakla birlikte her kademede verilen ödevler öğrencilerin zihinsel algılamasını 
ve becerilerini geliştirme ve pekiştirmeye olanak sağlar. Amaç, miktar ve zaman açısından çocuk 
düzeyine göre verilen ödevler birçok becerinin gelişimini sağlar. Bunlar: sorumluluk, birlikte çalışma, 
materyal kullanma, araştırma, zamanı verimli kullanma, organize etme, çalışma alışkanlıkları geliştirme, 
özgüven, iletişim, gelecek derse hazırlanma, katılamadığı dersi telafi etme, bağımsız çalışma, karar 
verme, problem çözme, yaratıcı ve girişimci olma gibi becerilerdir(Akyol, 2014, s. 53). 

Ödevler türlerine göre dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar: hazırlık ödevleri, tamamlayıcı ödevler, 
uygulama ödevleri ve yaratıcı ödevlerdir. Bir sonraki derse hazırlıklı gelmeye yarayan ödevler hazırlayıcı 
ödevlerdir.  Sınıfta öğrenilenlerin evde tekrar edilmesini ve pekiştirilmesini sağlayan ödevler tamamlayıcı 
ödevlerdir. Öğrendiği yeni bilgiyi farklı alanlara transfer etmeyi sağlayacak ödevler uygulama ödevleridir. 
Sınıf ortamında öğrendiklerini geliştirecek etkinlik ya da proje yapılan ödevler de yaratıcı 
ödevlerdir(Akyol, 2014, s. 56). 

Ödevler öğrenci, öğretmen ve aile arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmaktadır. Aileye okuldaki 
çalışmaları tanıma, öğrencinin öğrenmesini takip etme ve öğrenciye destek olmasını sağlamaktadır. Okul 
başarısında ailenin destekleyici bir bakış açısına sahip olması önemli bir etkendir. Bu nedenle ödev 
konusunda da aile ve okul arasında işbirliği olması gerekmektedir(Güneş, 2014). 

Bu ödev türlerinde öğrenme ve öğretme sürecinde farklı amaçlarla yararlanılabilir. Öğrencilerin 
gerek derse hazırlıklı gelmesi, gerekse okulda öğrendiklerini pekiştirmesi ve geliştirmesi için bu ödev 
türlerinin dengeli olarak verilmesi gerekir. Bu sayede yeni öğrenilenlerin günlük hayatla ilişkisi daha kolay 
sağlamış olacaktır. Ödev konusunda temel sorumluluk öğretmende olmakla birlikte ödevler okul dışında 
yapıldığı için ödevin amaçlarından biri de öğrenme-öğretme sürecine aileyi da dahil etmesidir(Ersoy ve 
Anagün, 2009).Öğrenme-öğretme sürecinde de, öğrenciyi aktif kılmak için ödevi tekniğini kullanmanın 
birçok amacı vardır. Bunlar; araştırma yaparak bilimsel düşünebilmek, bilgiye ulaşmayı öğrenmek, 
problem çözebilmek, neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, yeniliğe açık olabilmek, akıl, bilgi ve teknoloji 
üretebilmek, yönetici ve girişimci insan olabilmektir(Gür, 2002). Ödevin miktarı, yapılma zamanı amaca 
göre ayarlanmalıdır. Amaçtan uzak, gereğinden fazla ya da az ödev verilme durumu öğrenciyi sıkar ve 
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amacından gerçekleşmesini etkiler(Büyüktokatlı, 2009). Ödev öğrencinin düzeyi dikkate alınarak 
verilmelidir(Akyol, 2014, s.53). Bunlara dikkat ederek ödev verildiğinde ödev amacına ulaşacak ve 
ödevden beklenen verim alınmış olacaktır. Aksi takdir de öğrenci üzerinde ters tepkiye neden olabilir. 

Fen Bilimleri ise temelde öğrencilerin sınıfta öğrendiği bilgi ve becerileri günlük yaşama uyarlayarak 
çevresinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları anlaması amacıyla verilmektedir(Deveci, 
2011). Fen,  günlük yaşamın bir parçasıdır. 6 – 14 yaş aralığı çocukların en meraklı ve araştırmaya yatkın 
olduğu dönemdir ve sordukları soruların çoğunluğu fen ile ilgili konulardır(Gürdal, 1992:185 (Akt: Atlı, 
2011)). Öğretmenler ödev verirken çocukların bu özelliğini göz önüne aldığında fen dersi ödevleri fenle 
ilgili araştırma yapma,  problem çözme, değerlendirme ve yorumlama becerilerin gelişmesine yardımcı 
olacaktır. Fen dersi ödevi sayesinde deney yapan öğrencilerin hem deney yapma, sonuca ulaşma, sonucu 
değerlendirme hem de el becerileri gelişecektir. Fen ile ilgili mesleklerle ilgili öğrencilere verilen ödevler 
ise gelecekte seçilecek olan meslek için onlara fikir verecektir. 

Büyüktokatlı(2009) tarafından yapılan araştırmada ilköğretimde ev ödevi uygulamaları hakkında 
görüşlerini incelemesi ve öğretmenlerin ev ödevi stillerini karşılaştırılması amaçlanmıştır. Budan(2016) 
tarafından araştırmada sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkında görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 
Kaplan(2006) yaptığı araştırmasında “Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik” ünitesinde ev ödevi verilmesinin 
öğrencileri başarı düzeyine ve kavram öğrenmelerine etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır. 
Gündoğan Özben(2006) İlköğretim Fen Bilgisi öğretiminde ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Gedik, Altıntaş ve Kaya(2011) tarafından yapılan araştırmada 6. ve 7. Sınıfların fen 
ve teknoloji dersindeki ev ödevi uygulamaları hakkında öğrenci görüşleri, öğrenciler arasında anlamlı 
olup olmadığını tespit etmeyi amaçlanmıştır.  Deveci(2011) yaptığı çalışmasında 7. Ve 8. Sınıfta öğrenim 
gören öğrencilerin fen ve teknoloji dersi ödevlerine yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmeyi 
amaçlamıştır.  Aynı çalışma öğretmen ve veli görüşlerine de yer vermiştir. Atlı(2012) tarafından yapılan 
çalışma 4. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ders ödevlerinde öğrenci kavram öğrenme düzeyi, 
akademik başarısı ve ev ödevlerine yönelik tutumlarının etkisini belirtmeyi amaçlamıştır. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ağırlıklı olarak öğretmen görüşlerine, öğrenci olarak ortaokul 
öğrencilerin görüşlerine yer vermektedir. Fen Bilimleri dersi ödevleri ile ilgili öğrenci görüşlerine az 
rastlanmıştır. Ödev verilme amacı, yapılması, değerlendirilmesi gibi süreçleriyle öğrenci, öğretmen ve 
aileyi kapsayan bir öğrenme tekniğidir. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda ödevi yapmakla yükümlü kişi 
olan öğrencilerin görüşlerine fazla yer verilmemesi bu çalışmayı daha özgün bir hale getirecektir. Aynı 
zamanda literatüre ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ödev hakkındaki görüşleri eklenmiş olacaktır.  Bu 
çalışmada Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel bir ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin Fen 
Bilimleri dersi ödevlerine ilişkin görüşlerini betimlemek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada aşağıdaki 
soruları cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenler, Fen Bilimleri dersinde hangi amaçla ödev veriyorlar? 
2. Öğretmenler, Fen Bilimleri dersinde hangi türde ödev veriyorlar? 
3. Öğrenciler, Fen Bilimleri dersi ödevlerine ne kadar zaman ayırıyorlar? 
4. Öğretmenler, Fen Bilimleri dersi ödevlerini nasıl değerlendiriyorlar? 
5. Öğrenciler, Fen Bilimleri dersi ödevlerini yaparken nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar? 
6. Öğrenciler, Fen Bilimleri ödevlerini yaparken hangi kaynakları kullanıyorlar? 

 

Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay tarama modeli ile gerçekleşmiştir. Bu 
araştırma modeli literatürde durum çalışması olarak da ifade edilmektedir. Örnek olay tarama modelleri, 
evrendeki belli bir ünitenin, derinliğine ve genişliğine, kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek, 
o ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçalyan tarama araştırmalarıdır(Tütengil, 1957, 78(Akt: Karasar, 
2009)). 

Nitel bir araştırma modeli olan örenk olay çalışmaları, bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan 
ayırt edici bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 
2014). Bu çalışmada da Fen Bilimleri dersi ödevleri öğrencilerin görüşlerine göre incelendiğin için 
araştırmanın modeli örnek olay tarama modelidir. 
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Katılımcılar 

Bu araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 
özel bir ilkokul uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Seçilen ilkokulda 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında, öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 6 öğrenci 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Katılımcılar “Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6” olarak 
kodlanmıştır. Katılımcılarla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1.  

Katılımcı Bilgileri 

Öğrenci Cinsiyeti Yaşı En Sevdiği Ders İlgili Olduğu Alan 

Ö1 Erkek 10 Beden Eğitimi Futbol 

Ö2 Kız 10 Fen Bilimleri Resim 

Ö3 Kız 10 Fen Bilimleri Resim 

Ö4 Kız 10 Fen Bilimleri Voleybol 

Ö5 Erkek 10 Matematik Basketbol 

Ö6 Erkek 10 Fen Bilimleri Yüzme 
 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. 
Yapılan literatür taramasına bağlı olarak sondalarıyla birlikte 7 soruluk bir görüşme formu oluşturulmuş 
ve uygulama yapılmadan önce üzerinde düzenlemeler yapılarak yeni sorular eklenmiş ve sondalarıyla 
birlikte 9 sorudan oluşan görüşme formu oluşturulmuştur. 

 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma grubu 
olarak belirlenen öğrencilerle görüşme için uygun gün ve saat belirlenmiştir.  08.05.2018 tarihinde 
öğrencilerle görüşülmüştür. Görüşmelerin tamamı yaklaşık 1 saat sürmüştür. Görüşme akışının sekteye 
uğramasını engellemek için görüşmeler cep telefonu ile kayıt altına alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan verileri analiz etmek için betimsel analiz 
kullanılmıştır. Çalışma grubu ile yapılan görüşmelerden sonra ses kayıtları görüşme formu kağıtları 
üzerinde yazıya geçirilmiştir. Böylece veriler sorularla eşleşecek hale gelmiştir. Analiz esnasında 
öğrencilerin gerçek isimleri kullanılmamış, katılımcılar kodlanmıştır. Görüşme formundaki sorulara göre 
temalar oluşturulmuş, temalara göre öğrenci görüşleri sınıflandırılmış, oluşturulacak tablolar, 
kullanılacak doğrudan alıntılar tespit edilmiştir.  

Bulgular 

Bu çalışmada, özel bir okulda öğrenim gören 4. Sınıf öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi ödevlerine 
ilişkin görüşleri betimlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcılardan toplanan verilerden aşağıda ifade edilen 
bulgulara ulaşılmıştır. 

Birinci ve İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

      Katılımcıların ödev verilme zamanı, ödevin amacı ve ödevin türüne ilişkim verdikleri cevaplar 
Tablo.2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. 
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4.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Ödevin Verilme Zamanı, Amacı ve Ödevin Niteliği İle İlgili 
Görüşleri 

 

Tablo 2’e göre katılımcıların hepsi ödev verilme zamanı olarak konu bitimini söylemektedir. Sadece 
Ö2 ve Ö5 ödev verilme zamanına ilişkin olarak konu bitimiyle beraber hafta sonunu belirtmektedir. 
Öğrenciler ödev verilme zamanını söyle ifade etmekteler: 

“Konuyu bitirince veriyor. Her konuyu bitirince veriyor.”(Ö1) 

“Bitince ve hafta sonları veriyor.”(Ö2) 

“Konuları bitirdiğimiz zaman unutmayalım diye ödevler veriyor.”(Ö3) 

Buna bağlı olarak sınıf öğretmeninin ödev vermeyi sadece konu bitiminde kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Ödevi konuya başlamadan ya da konuyu işlerken kullanabildiğimiz halde; öğretmenin 
konunun bitiminde kullanıldığını söyleyebiliriz.  

Tablo 2’e göre ödevin verilme amacına baktığımızda tekrar, pekiştirme, unutmama cevabı 
alınmıştır. Ö1 tekrar etmeye ek olarak yeni bir şeyler keşfetmeyi ifade etmiştir. Ama nasıl bir şeyler 
olduğunun dair fazla açıklamada bulunamamıştır. Ö4 tekrar ve unutmamaya ek olarak yanlışları 
düzeltme amacını belirtmiştir. Öğrenciler ödev verilme amaçlarını söyle ifade etmektedirler: 

“Tekrar etmem için ve yeni bir şeyler keşfetmem için veriyor.”(Ö1) 

“Tekrar nitelikli veriyor. Unutmamız için veriyor. Yanlışları düzeltmemiz için veriyor.”(Ö4) 

“Yeni konuya geçtiğimiz için unutabiliriz onun için tekrarlamamız ve unutmamamız için…”(Ö5) 

Buna bağlı olarak öğrencilerin ödevin genel olarak pekiştirme amaçlı verildiğini düşündüklerini 
söyleyebiliriz. Öğrencilerin cevaplarına bağlı olarak derse hazırlıklı olarak gelmedikleri söylenebilir. Bu 
durum hazırlayıcı ödev verilmediğini göstermektedir. Buna ek olarak uygulama ve yaratıcı ödev türlerinin 
de verilmediği söylenebilir. Sınıf öğretmeninin konuyu işlerken bir problem yaratarak gelecek derse 
kadar o problem üzerine düşünmelerini istemediğinden öğrencilerin araştırma yapması, düşüncelerini 
ifade etmesi, iletişim kurması gibi becerilerin de sağlıklı olarak gelişmediğini söylenebilir.  

Tablo 2’e göre Fen dersinde verilen ödevin niteliği genel olarak testtir. Katılımcılar arasında Ö3 teste 
ek olarak kazanım değerlendirme ve proje ödev verdiğini belirtmektedir. Öğrencilerin verilen ödevin 
niteliğine ilişkin verdikleri yanıtları şu şekildedir: 

“Alıştırma kağıdı dağıtıyor.”(Ö1) 

 
Katılımcı 

 
Ödevin Verilme 

Zamanı 

 
Ödevin Amacı 

 
Verilen Ödevin 

Türü 

 
Ö1 

Konu bitince Tekrar etme ve yeni bir 
şeyler keşfetme 

Alıştırma kağıdı 

 
Ö2 

Konu bitince ve hafta 
sonları 

Konuları unutmama Test, boşluk 
doldurma 

 
Ö3 

 

Konu bitince Tekrar ve pekiştirme Test, kazanım 
değerlendirme, 
proje 

 
Ö4 

Konu bitince Tekrar, unutmama ve 
yanlışları düzeltme 

Çeldirici sorular 

 
Ö5 

Konu bitince ve hafta 
sonu 

Yeni konuya geçince 
unutmamak için 

Test, fotokopi 

 
Ö6 

Konu bitince Pekiştirme ve akılda kalma Test 
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“Konuyla ilgili test, boşluk doldurma veriyor.”(Ö2) 

“Test ondan sonra kazanım değerlendirme, proje veriyor.”(Ö3) 

“Çeldirici sorular veriyor.”(Ö4) 

Bu cevaplara bağlı olarak öğrencilere verilen ödevin türünün tamamlayıcı türde, tekrar nitelikli 
çalışma yaprağı şeklindedir. Bu durum bize öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatta ilişkilendirmede 
sadece kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor. Günlük hayatın böylesine içinde olan bir derste ödevlerin 
günlük yaşamla ilişkili ve 3 boyutlu olması öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağlayabildiği 
söylenirken bu cevaplar ile bunun gerçekleşmesinin zor olduğu söylenebilir. 

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

      Katılımcıların ödevleri bitirme süresine verdikleri cevaplar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 

4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Ödevlerini Bitirme Süreleri 

Katılımcılar Fen Bilimleri Dersi Ödevi Bitirme Süresi 

Ö1 Yarım saat 

Ö2 1 saat 

Ö3 1 saat 

Ö4 1 saat 

Ö5 En az 15 dakika, en fazla 1 saat 

Ö6 Soru sayısına göre 

 

Tablo 2’ye göre Fen Bilimleri dersi ödevleri genel olarak 1 saatte yapıldığını söyleyebiliriz. 
Öğrencilerin ödevi bitirme süresine ilişkin söyledikleri şu şekildedir: 

“Akşamları çalışıyorum. Yarım saatte ödevleri bitiriyorum.”(Ö1) 

“1 saat ayırıyorum. Bitmezse daha arttırıyorum.”(Ö2) 

“En az 15 dakika en fazla 1 saat…”(Ö5) 

“Kaç tane soru varsa o kadar zaman ayırıyorum. Mesela 30 soru varsa yarım saat ayırıyorum.”(Ö6) 

Bu cevaplara bağlı olarak, Ö1 isimli katılımcı yarım saatte ödevini bitirdiğini belirtirken, Ö2 isimli 
katılımcı 1 saat demesine rağmen ödev bitmediği takdirde süreyi arttırdığını ifade etmiştir. Ö5 isimli 
katılımcı en az 15, en çok 1 saat diye ayırmış. Ancak bu ayırımı nasıl yaptığını açıklamamıştır. Ö6 isimli 
katılımcı da soru sayısına göre süre verdiğini belirtmiştir. Eğer öğretmenin verdiği test 30 soru ise 30 
dakika da yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların cevaplarına göre ödevler için herkes için sabit bir süre 
olmadığını ve başka değişkenlere göre sürenin değişebileceği söylenebilir. 

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Katılımcıların Fen Bilimleri dersi ödevlerini değerlendirme için verdikleri cevaplar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. 

 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Ödevlerini Değerlendirme Görüşleri 

Katılımcılar Ödevin Değerlendirilmesi 

Ö1 Sınıfta tekrar çözme 
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Ö2 Cevapları okuma 

Ö3 Cevapları okuma, akranıyla değiştirme 

Ö4 Cevabı okuma, akranıyla değiştirme 

Ö5 Yaptı-yapmadı 

Ö6 Akranla değiştirme 

 

Tablo 4’e göre katılımcıların verilen ödev nasıl değerlendiriliyor sorusuna genel olarak sınıfta 
öğretmen tarafından cevapların okunması ve akranıyla değiştirme cevabını vermiştir. Öğrencilerin ödev 
değerlendirme sorusuna verdikleri cevaplar şu şekildedir: 

“Ödevleri sınıfta kontrol ediyoruz. Sonuç yanlış çıkarsa öğretmen kızıyor ama tekrar anlatıyor.”(Ö1) 

Öğretmen testi cevaplıyor, cevabı söylüyor. Biz de kağıda doğru ise tik atıyoruz.”(Ö2) 

“Aynı testi öğretmen de yapıyor. Bize cevapları okuyor. Biz de yanımızdaki arkadaşımızla değiştirerek tik 
veya çarpı atıyoruz.”(Ö3) 

“Öğretmende aynı kağıdı veya testi yapıyor. Sonra onları bize okuyor. Biz de akranımızda değiştiriyoruz. 
Doğru mu yanlış mı diye kontrol ediyoruz.”(Ö4) 

Bu cevaplara göre öğretmenin ödevleri değerlendirirken sorunun doğru ya da yanlış olmasına 
odaklandığı söylenebilir. Sınıfta soruların öğrenciler tarafından okunup yeniden cevaplanması yanlış 
bilgilerin doğrusu ile değiştirilmesine daha kolay olanak sağlayabilir. Ö1isimli katılımcının cevap yanlış 
olduğunda öğretmen kızıyor ama yine de anlatıyor cevabı öğrencilerin ödev yapma tutumunu olumsuz 
etkileyebilir.  

 

 

 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

     Katılımcıların Fen Bilimleri dersi ödevlerini yaparken karşılaştığı sorunlara verdikleri cevaplar Tablo 
5’te belirtilmiştir. 

Tablo 5. 

 4. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Ödevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar 

Katılımcılar Karşılaşılan Sorunlar 

Ö1 Farklı soru ya da hatalı soru 

Ö2 Yapılamayan sorular 

Ö3 Hatalı soru 

Ö4 Hatalı soru 

Ö5 Hatalı soru 

Ö6 Hatalı soru 

 

Tablo 5’e göre katılımcıların çoğunluğu karşılaşılan sorun soruna hatalı soru cevabını vermiştir. 
Öğrencilerin ödevi yaparken karşılaştığınız sorunlar nasıldır sorusuna verdikleri cevaplar şu şekildedir: 

“Bazen yapamadığım sorular oluyor. Defterime bakıyorum ya da bir büyüğüme soruyorum.”(Ö2) 

“Bazen hatalı sorular çıkıyor. Mesela şıklarda cevap olmuyor. Bazılarında ise soru tipi yanlış oluyor.”(Ö3) 

“Evet, ya soru değişik oluyor ya da hatalı oluyor. Veya soru tipi yanlış oluyor. Veya ben 
yapamıyorum.”(Ö4) 
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“Karşılaşıyorum, anlamadığım bir konuyla alakalı bir soru çıkarsa onu yapamıyorum. Ya da hatalı sorular 
oluyor ya da şıklarda cevabı olmuyor.”(Ö5) 

Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre, karşılaşılan sorun sorusunda genelinin cevabı sorunun hatası 
cevabı gelmiştir. Ödevlerin çalışma yaprağı şeklinde verilmesi katılımcıların bu şekilde cevap vermesine 
neden olabilir. Sorunun hatalı olması durumuyla birlikte Ö2, Ö4 ve Ö5 isimli katılımcılar ödevlerin 
yapımında karşılaşılan sorun olarak konuyu anlamamak ve soruyu çözememeyi dile getirmiştir. 

 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Katılımcıların Fen Bilimleri dersi ödevlerini yaparken kullandıkları kaynaklar Tablo 6 ‘da belirtilmiştir. 

Tablo 6. 

 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Ödevlerini Yaparken Kullandıkları Kaynaklar 

Katılımcılar Kullanılan Kaynaklar 

Ö1 Akıl 

Ö2 Defter, İnternet 

Ö3 Kitap, defter, internet 

Ö4 Defter, internet 

Ö5 Konu anlatımlı video 

Ö6 Akıl, büyüğe sorma 

 

Tablo 6’ya göre öğrencilerin ödevleri yaparken başvurdukları kaynakların defter ve internet olduğu 
söylenebilir. Öğrencilerin Fen dersi ödevlerini yaparken kullandıkları kaynaklara şu cevapları vermiştir: 

“Aklımı kullanıyorum.”(Ö1) 

“Deftere bakıyorum. Defterden bulamazsam internete bakıyorum.”(Ö2) 

“Bazen kitaplar ya da defterlerden bakıyorum. Bazen internetten bakıyorum.”(Ö3) 

“Öğretmen defterlerimizi kitap gibi yazdırıyor. Defterden bakıyorum veya internetten bakıyorum.”(Ö4) 

“Yapamadığım sorularda internetten video izleyerek yapıyorum.”(Ö5) 

“Aklımdan başka, ağabeyime soruyorum.”(Ö6) 

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre kaynak olarak defter ve internetin en çok kullanıldığı 
söylenebilir. Ö1 ve Ö6 isimli katılımcılar kaynak olarak aklını kullandıklarını ifade etmektedir. Bu 
katılımcılar “akıl” cevabına ilişkin fazla bir açıklamada bulunmamışlardır. Onların verdikleri cevaba bağlı 
olarak Ö1 ve Ö6 isimli öğrencilerin ödev yapmasında öğretmenin derste anlattıklarının yeterli olduğu 
söylenebilir. Ö5 isimli katılımcı ise yapamadığı sorularda internetten konu anlatımlı video izlediğini 
belirtmiştir. Buna bağlı olarak bu öğrenci için defter ya da kitaptan konuyu okuma yerine konu anlatımlı 
video izlemenin daha çekici olduğu söylenebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araşma kapsamında görüşülen öğrencilerin tamamı Fen Bilimleri dersinde ödev verildiğini ifade 
etmiştir. Katılımcıların hepsi ödevlerin konu bitiminde verildiğini ifade etmektedir. Ödevin verilme 
niteliğine ise genel olarak test, alıştırma olarak ifade etmişlerdir. Ödevin verilme amacında ise genel 
görüş tekrar ve unutmamak olarak ifade edilmiştir. Buna  bağlı olarak ödevin tamamlayıcı türde ve sınıf 
etkinliklerini pekiştirme amaçlı olarak verildiğini söyleyebiliriz. Deveci(2011) yaptığı çalışmasında 
öğretmen, öğrenci ve velilerin konuların tekrar edilmesi, konuların daha iyi anlaşılması gözü ile baktığını 
ifade etmiştir. Gedik, Altıntaş ve Kaya(2011) çalışmasında ödevlerin işlenen günkü konuyu pekiştirmek, 
tekrar etme amaçlı verildiğini ifade etmiştir. Aynı çalışmada öğrenciler verilen ödevlerin girecekleri 
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sınavlara da hazırlayıcı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fen dersi için sadece pekiştirme ve tekrar 
etme amaçlı ödevler verilmesi bir eksikliktir. Deveci(2011) çalışmasında öğrencilerin deney ve araştırma 
türünde ödevler istediğini ifade etmiştir. Farklı amaçlar doğrultusunda verilen farklı ödevler öğrencilerde 
hem farklı becerilerin gelişmesine hem de sorumluluk, farkındalık, görevine yerine getirme duygularının 
gelişmesine yardımcı olacaktır. 

Araştırma da görüşülen öğrencilerin geneli ödevlerini 1 saatte bitirdiğini ifade ederken, ödev 1 
saatte bitmezse süreyi arttırdığını ifade eden katılımcı da vardır. Verilen ödevdeki soru sayısına göre 
zamanı belirlediğini ifade eden katılımcı da bulunmaktadır. 

Öğrenciler ödevlerin değerlendirilmesi konusunda öğretmenin sınıfta cevapları okuma ve kağıtları 
arkadaşıyla değiştirme yöntemini kullandığını belirtmiştir. 1 katılımcı ise yaptı-yapmadı şeklinde kontrol 
ettiğini ifade etmiştir. Büyüktokatlı(2009) çalışmasında öğretmenlerin verdikleri ödevleri kontrol 
ettiklerini ifade etmektedir.  

Ödevlerin yapımı konusunda karşılan sorular olarak sorunun hatalı olması ya da öğrencinin konuyu 
anlamamış olması ifade edilmiştir. Ersoy ve Anagün(2009) yılında yaptıkları çalışmada ödev sürecinde 
öğrenci kaynaklı sorunlar olarak sorumluluk bilinci gelişmeyen öğrencilerin ödevini yapmaması ve grup 
ödevlerine kimi öğrencilerin katkı sağlamaması biçiminde ortaya çıkarmışken bu çalışma da sorun olarak 
sorunun hatalı olması ya da öğrencinin konuyu tam olarak anlamaması ifade edilmiştir. 

Ödevleri yaparken kullanılan kaynaklar olarak genellikle defter ve internet cevabı verilmiştir. 
Bununla birlikte akıl cevabını veren iki katılımcı vardır. Bir katılımcı da soruyu yapamadığında konu 
anlatımlı video izlediğini ifade etmektedir. Ersoy ve Anagün(2009) çalışmasında öğrencilerin en çok 
internet kaynaklarını kullandıklarını ifade etmektedir. Ancak buna ek olarak kitap ve ansiklopedi gibi 
kaynaklara da başvurduklarını belirtmiştir. Bu çalışmada ise ansiklopedi bir kaynak olarak 
söylenmemiştir. Bunun sebebi olarak Ersoy ve Anagün(2009)’ün çalışmasının üzerinden 9 yıl geçmiş 
olması ve çocukların teknoloji ile daha çok ilgili olması söylenebilir.  

Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlere ve araştırmacılara şu önerilerde bulunabilir: 

- Öğretmenler farklı türde ödevler verebilir. 
- Öğretmenler ödevleri değerlendirirken farklı yöntemler kullanabilir. 
- Öğretmenler, ödevleri yaparken farklı kaynaklara yönlendirecek ödevler vermelidir. 
- Bu çalışma 6 katılımcı ile sınırlıdır. Daha geniş bir çalışma grubu ile yapılabilir. 
- Bu çalışma Ankara’nın Çankaya ilçesi ile sınırlıdır. Başka il ya da ilçelerde yapılabilir. 
- Ödev konusunda öğretmen ya da veli görüşlerini belirten bir çalışma yapılabilir. 
- Bu çalışmadaki katılımcılar özel okula devam eden öğrencilerdir. Devlet okuluna giden 

öğrenciler ile yapılabilir. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıfa İlişkin 

Algılarının Metaforik İncelenmesi 

Serkan Aslan268, Mevlüt Gündüz269 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıfa ilişkin algılarını metaforlar 
aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. 
Araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği anabilim dalında, dördüncü 
sınıfta öğrenim gören 11 erkek, 39 kadın öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2017-
2018 eğitim-öğretim akademik yılının bahar döneminde, 22.05.2018 tarihinde toplanılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, metafor anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri 
analizlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adayları birleştirilmiş 
sınıfa yönelik oluşturmuş oldukları birleştirilmiş sınıf yapısı, olumlu ve olumsuz temalarına ayrılmıştır. 
Birleştirilmiş sınıf yapısı temasında çiçek tarlası, karışık çerez, aşure vb. metaforları geliştirilmiştir. 
Öğretmen adayları bu metaforları, birleştirilmiş sınıf uygulamasının birden fazla sınıf düzeyinin aynı 
derslikte eğitim aldığını vurgulayarak oluşturmuşlardır. Olumlu temasında öğretmen adayları tarafından, 
futbol takımı, her renk çiçek, aile vb. metaforları geliştirilmiştir. Bu metaforlarda öğretmen adayları, 
birleştirilmiş sınıf uygulamasının olumlu özelliklerini vurgulamışlardır. Olumsuz temasında çamaşır 
makinesinde beyazları ve renklileri birlikte yıkama, bataryası zayıf tuşları basmayan cep telefonu vb. 
metaforları üretilmiştir. Bu temada, öğretmen adayları tarafından daha çok birleştirilmiş sınıfın olumsuz 
özellikleri vurgulanmıştır. Öğretmen adaylarına, birleştirilmiş sınıflı bir okulda görev yapmak ister misiniz 
sorusu sorulmuş ve öğretmen adaylarının çoğu tarafından hayır cevabı verilmiştir. Öğretmen adaylarının 
birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapmayı istemeyişlerinin nedenleri arasında, birleştirilmiş sınıf 
öğretiminin zor olması, kırsal kesimde çalışmak istemeyişleri, tecrübesiz oluşları, farklı görevlerinde 
oluşu (idarecilik, bahçıvanlık, boya-badanacılık vb.) yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş sınıf, metafor, öğretmen adayı. 

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the perceptions of prospective classroom teachers about the 
unified classroom by means of metaphors. The research has employed phenomenology, one of the 
qualitative research designs. This research has been carried out with the fourth grade prospective 
teachers studying at the department of classroom teaching at a state university. Among the participants, 
11 are males and 39 are females. The data has been collected on 22.05.2018 during the spring term of 
the 2017-2018 academic year. This research has deployed a metaphor survey as a data collection tool. 
One of the qualitative data analyses, content analysis has been used during data analysis. Research 
results have suggested that the multi-grade class structure formed by the prospective teachers with 
regard to multi-grade class is divided into positive and negative themes. Within the context of multi-
grade class structure theme, various metaphors such as flower field, trail mix, noah’s pudding etc. have 
been developed. Prospective teachers formed these metaphors by emphasizing that multiple class 
levels are in the same classroom in multi-grade class practice. Besides, positive theme includes 
metaphors developed by the prospective teachers such as football team, flower with all colours, family 
and so on. The prospective teachers have emphasized the positive aspects of multi-grade class practice 
through these metaphors. On the other, the negative theme includes those such as washing the whites 
and colours together in the washing machine and the cell phone with low battery etc. The prospective 
teachers have mostly stressed the negative aspects of multi-grade class practice through these 
metaphors. The prospective teachers were also asked whether they would like to work in a multi-grade 
class, and most of the prospective teachers said ‘no’. The reasons for prospective teachers’ 
unwillingness to work in schools having multi-grade class include the facts that multi-grade class 
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teaching is difficult, they do not want to work in rural areas, they are inexperienced about the multi-
grade classes and it necessitates extra tasks (administration, gardening, paint-white wash, etc.). 

Keywords: Multigrade class, metaphor, prospective teacher. 

 

Giriş 

Eğitim, bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, ülkeler 
eğitim ile ilgili değişikliler yapmakta ve bu alanda kendilerini güncellemektedirler. Nitekim son yıllarda 
birçok ülke eğitim sistemlerinde değişikliğe gitmiş ve öğretim programlarını çağın gereklerine uygun 
güncellemiştirler. Eğitimde yaşanan gelişmelerden ve değişimlerden bir ülkenin tüm fertlerinin 
yararlanması önem arz eden bir konudur. Bu nedenle, en ücra köylerde, kırsal yerleşim alanlarında da 
öğrencilerin fırsat eşitliği gereği eğitimden faydalanması gerekmektedir. Türkiye'de kırsal kesimlerdeki 
öğrencilerin eğitim fırsatlarından yararlanabilmesi için birleştirilmiş sınıflı okullar bulunmaktadır. 

Birden fazla sınıfın bir derslikte tek öğretmen yönetiminde eğitim öğretim görmesine dayalı sisteme 
birleştirilmiş sınıf denir (Samancı, 2015). Palavan'a (2007) göre "birleştirilmiş sınıflarda öğretim sistemi, 
aynı sınıf içerisinde bir bölüm öğrencinin öğretmenle ders işlemesi, diğer bir bölüm öğrencinin de 
ödevlendirme yöntemiyle bireysel çalışması üzerine kuruludur." Köksal (2009) ise birleştirilmiş sınıfı 
"başta öğrenci sayısının azlığı olmak üzere, coğrafi ve ekonomik koşullar nedeniyle birden fazla sınıfın 
aynı derslikte bir araya getirilerek bir öğretmen tarafından yetiştirilmesiyle oluşan eğitim ortamı" 
şeklinde tanımlamıştır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede 
görülmektedir (Kazu & Aslan, 2011).  

Türkiye’de de birleştirilmiş sınıf uygulaması özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. 
Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler, öğretmenlik görevinin yanı sıra idarecilik görevi de 
alabilmektedirler. Ayrıca birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenler, bahçıvanlık, temizlik, 
boya-badanacılık vb. görevleri de yürütebilmektedirler. Bu bakımdan, birleştirilmiş sınıflarda görev 
yapmak oldukça zor denilebilir. Sınıf eğitimi anabilim dalında dördüncü sınıflarda öğrenim gören 
öğretmen adaylarına birleştirilmiş sınıflarda öğretim adı altında ders verilmektedir. Bu derste öğretmen 
adaylarına birleştirilmiş sınıf uygulamasının ne olduğu, birleştirilmiş sınıfın nasıl oluşturulduğu, 
birleştirilmiş sınıflarda öğretme-öğrenme süreci, ölçme-değerlendirme vb. ile ilgili bilgi verilmektedir. 
Sınıf öğretmenliği anabilim dalından mezun olan öğretmen adaylarının ataması daha çok birleştirilmiş 
sınıf uygulamasının olduğu okullara yapıldığı bilinmektedir. Bu bakımdan lisans dönemindeyken 
öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf ile ilgili olumlu bir algıya sahip olmaları önem arz etmektedir. 
Çünkü öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıfa yönelik olumlu algıları olması durumunda göreve 
başladıklarında, öğretme-öğrenme sürecini etkili bir şekilde düzenleyebilecekleri düşünülmektedir. 
Bireylerin algılarını ortaya çıkarmada metaforlar kullanılmaktadır. 

Metafor kelimesinin, Grekçe ve Latince “metafora” kökünden gelindiği bilinmektedir. Meta (aşırı, 
öte) ve pherein (yüklenmek, taşımak) sözcüklerinin birleşimi ile elde edilmiştir (İnam, 2008). Otyzbayeva 
(2006), metaforu “belirtilerinin benzerliğine göre bir nesnenin veya olayın başka bir nesnenin veya olayın 
adıyla adlandırılması esnasında kavramın anlamının değişmesi” şeklinde tanımlar. Diğer bir ifade ile 
metafor, bir kavramı, olguyu, terimi daha iyi ve daha güzel ifade etmek maksadıyla başka bir manada 
olan kelime ile ilgi ve alaka kurarak benzetme yapılmasıdır (Aydın, 2006). Metaforlar bireylerin belli 
olgulara, durumlara, kavramlara vb. sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmada kullanılabilir. 
Türkiye'de eğitim alanında da metafor ile ilgili birçok çalışmaya rastlanılmıştır (Akkaya, 2012; Aydın & 
Pehlivan, 2010; Aslan, 2013; Ekiz ve Koçyiğit, 2012; Saban, 2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik 
az sayıda çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir (Eker & Sıcak, 2016; İlter, 2015). Bu durum araştırmacılar 
tarafından bir eksiklik olarak değerlendirilmiş ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu 
çalışmada ortaya çıkan sonuçların sınıf eğitimi öğretmen yetiştirme programında yer alan birleştirilmiş 
sınıflarda öğretim dersinden sorumlu olan öğretim üyelerine bir dönüt niteliği taşıyacaktır. Çünkü bu 
dersteki uygulamaların öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf algılarına etki ettiği düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıfa ilişkin sahip oldukları 
algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır: 
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1. Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıfa ilişkin sahip oldukları algılarını hangi metaforlar 
yoluyla açıklamaktadırlar? 

2. Birleştirilmiş sınıfa ilişkin olarak öğretmen adayları tarafından öne sürülen metaforlar, ortak 
özellikleri bakımından hangi kategoriler altında toplanabilir? 

3. Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflı bir okulda çalışmaya yönelik görüşleri nedir?  

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Fenomenolojik 
desende, katılımcıların yaşanmış deneyimlerinden yola çıkarak algıları, görüşleri, tutumları vb. ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır (Bal, 2016; Creswell, 2007). Bu araştırmada da, sınıf öğretmenliği anabilim 
dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersini aldıktan sonra, 
birleştirilmiş sınıfa yönelik algıları metaforlar yoluyla ortaya konulduğundan fenomenolojik desen 
kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği anabilim dalında, dördüncü 
sınıfta öğrenim gören 11 erkek, 39 kadın öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 
belirlenirken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay örnekleme yöntemi, yapısı gereği 
araştırmacıya istediği veriye daha çabuk ulaşabilme imkanı tanımaktadır. Bu bakımdan bu yöntem daha 
pratik ve ekonomiktir (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  Bu yöntemin seçilmesinin temel nedeni, 
araştırmacıların katılımcılara kolay ulaşmalarıdır. Katılımcıların gönüllülük ilkesi dikkate alınarak 
araştırmaya katılmaları sağlanılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak metafor anketi kullanılmıştır. Metafor anketinde, öğretmen 
adaylarının cinsiyetlerini belirlemeye dönük bir soru ile "birleştirilmiş sınıf ………….. benzer; 
çünkü…………." cümlesi yer almaktadır. Bu cümle belirlenirken alanyazın incelenmiştir (Aslan, 2013; İlter, 
2015; Saban, 2009). Ayrıca anket formunda, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflı okullarda 
çalışmaya yönelik görüşlerini almaya dönük bir soruda bulunmaktadır. Bu soruyu yazılı olarak 
cevaplamaları istenilmiştir. Metafor anket formunun geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için alan 
uzmanlarının görüşüne başvurulmuş ve gelen dönütler neticesinde forma son şekli verilmiştir. 
Araştırmanın verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim akademik yılının bahar döneminde, 22.05.2018 
tarihinde toplanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmacılar tarafından ulaşılan 50 öğretmen adayından, birleştirilmiş sınıfa yönelik metaforlar 
oluşturmaları istenilmiştir. Öğretmen adaylarının 37'si tarafından geliştirilen metafolar bu araştırmada 
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Geriye kalan 13 öğretmen adayı tarafından geliştirilen metaforlar 
araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Bunun gerekçesi ise Aşama 2'de açıklanmıştır. Öğretmen adayları 
tarafından geliştirilen metaforlar içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, bir veya birden çok 
metnin içindeki sözcüklerin, kavramların, temaların, deyimlerin, karakterlerin veya cümlelerin 
varlıklarını belirlemek ve onları sayıya dökmek için kullanılır (Kızıltepe, 2015). Araştırma kapsamında 
içerik analizi altı aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 

Aşama 1: Adlandırma Aşaması: Bu aşamada öğretmen adayları tarafından geliştirilen metaforların 
geçici bir listesi yapılmıştır. Daha sonra geliştirilen bu metaforlar alfabetik sıraya göre sıralanmış ve 
öğretmen adaylarının yazmış oldukları formlara numara verilmiştir.  

Aşama 2: Tasnif Etme (Eleme) Aşaması: Bu aşamada, öğretmen adayları tarafından geliştirilen 
metaforlar tek tek incelenmiş ve benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Öğretmen adayları tarafından 
birleştirilmiş sınıf ile ilgili herhangi bir metafor üretilmeyen formlar araştırma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

Aşama 3: Yeniden Organize Etme Aşaması: İkinci aşamasında öğretmen adayları tarafından 
üretilemeyen metafor formları araştırma kapsamı dışında bırakılmış ve üretilen metaforla tekrar 
listelenmiştir.  
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Aşama 4: Tema Geliştirme Aşaması: Bu aşamada, öğretmen adayları tarafından geliştirilen 
metaforlar ortak özellikleri bakımından bir araya getirilerek üç tema oluşturulmuştur. Bu temalar; 
olumlu, olumsuz ve birleştirilmiş sınıf yapısı olarak adlandırılmıştır. 

Aşama 5: Geçerlilik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması: Nitel araştırmalarda geçerliği ve güvenirliği 
sağlamak için çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2011) "toplanan verilerin ayrıntılı 
olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklanmasının nitel bir araştırmada 
geçerliğin önemli bir ölçütü olarak" belirmişlerdir. Bu araştırmada, araştırma sonuçlarının geçerliliğini 
sağlamak için; veri analiz süreci, özellikle metafor kategorilerinin oluşturulması sürecinde oluşturulan 
metaforlar ve gerekçeleri ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından 
metaforların uygun temalarda toplanıp toplanmadığı incelenerek uyuşuma da bakılmıştır (Silverman & 
Marvasti, 2008). Uyuşum olmadığı durumlarda araştırmacılar birbirini ikna etmişlerdir. 

Aşama 6: Verilerin Düzenlenmesi: Oluşturulan metaforlar NVIVO 11 programında analiz edilmiş ve 
şekillerle sunulmuştur. Bu şekilde okuyucular tarafından daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırma sonucunda öğretmen adayları birleştirilmiş sınıfa yönelik 25 metafor oluşturmuşlardır. 

 

Şekil 1. Öğretmen adayları tarafından oluşturulan metaforlar 

Şekil 1 incelendiğinde öğretmen adayları tarafından birleştirilmiş sınıfa ilişkin; karışık meyve suyu, 
gezegen, iç içe geçmiş halka, çiçek tarlası, karışık çerez, aşure, futbol takımı, deniz altındaki canlılar, aile, 
kaplumbağa, portakalla çayı aynı bahçede yetiştirme, renkli ve beyaz çamaşırları birlikte yıkama, 
futbolculara tenis oynatma, türlü yemeği, koro, olimpiyat oyunları, karışık meyve tabağı, tuşları bozuk 
telefon, her renk çiçek, orkestra, gökkuşağı, orman, hoşaf, şekerli çay ve çorba metaforları üretilmiştir. 

Araştırma sonucunda öğretmen adayları birleştirilmiş sınıfa yönelik oluşturmuş oldukları 
metaforlar; birleştirilmiş sınıf yapısı, olumlu ve olumsuz temalarına ayrılmıştır. Öğretmen adayları 
tarafından geliştirilen birleştirilmiş sınıf yapısı ile ilgili metaforlara yönelik bulgular Şekil 2'de 
sunulmuştur. 
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Şekil 2. Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sını yapısı ile ilgili üretmiş oldukları metaforlar 

Şekil 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf yapısı ile ilgili 12 metafor 
geliştirdikleri görülmektedir. Bu metaforlar; gezegen, iç içe geçmiş halkalar, çiçek tarlası, karışık çerez, 
deniz altındaki canlılar, olimpiyat oyunları, karışık meyve tabağı, gökkuşağı, orman, şekerli çay, çorba, 
karışık meyve suyudur. Aşağıda öğretmen adayları tarafından üretilen metafolarla ilgili ifadelere yer 
verilmiştir. 

1. Karışık Çerez ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf karışık çereze benzer; çünkü karışık çerezin içinde leblebi, kaju, fındık, fıstık gibi 
çeşitli çerezler vardır. Birleştirilmiş sınıf uygulamasında ad aynı derslikte 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 
eğitim almaktadır. (ÖA: 9)” 

2. Orman ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf ormana benzer; çünkü ormanda farklı tür bitkiler ve ağaçlar vardır. Birleştirilmiş 
sınıflarda ad farklı yaşlarda öğrenciler öğrenim görmektedirler. (ÖA: 11)” 

3. Çiçek Tarlası ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf çiçek tarlasına benzer; çünkü çiçek tarlasında farklı çiçekler bir aradadır. 
Birleştirilmiş sınıflarda da farklı seviyelerdeki sınıflar aynı derslikte eğitim görmektedirler. (ÖA: 19)" 

4. Gökkuşağı ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf gökkuşağına benzer; çünkü gökkuşağında birden fazla renk bir arada 
bulunmaktadır. Birleştirilmiş sınıfta da aynı derslikte 1, 2, 3 ve 4. sınıflar eğitim olmaktadır. (ÖA: 29)" 

Öğretmen adayları tarafından birleştirilmiş sınıfa yönelik geliştirilen olumlu metafolar teması Şekil 
3'te sunulmuştur. 
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Şekil 3. Öğretmen adayları tarafından olumlu teması kapsamında ürettikleri metafolar 

Şekil 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının olumlu teması ile ilgili sekiz metafor geliştirdikleri 
görülmektedir. Bu metaforlar; aşure, türlü yemeği, koro, orkestra, hoşaf, futbol takımı, her renk çiçek ve 
ailedir.  Aşağıda öğretmen adayları tarafından üretilen metafolarla ilgili ifadelere yer verilmiştir. 

1. Hoşaf ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf hoşafa benzer; çünkü hoşafın içinde çeşitli meyve kuruları vardır ve her bir meyve 
kurusu ayrı bir lezzet verir hoşafa. Birleştirilmiş sınıf uygulamasında da farklı seviyelerdeki öğrenciler aynı 
derslikte bulunmaktadır ve bu da birleştirilmiş sınıftaki öğrencilerin birbirlerine yardım edip, 
birbirlerinden öğrenmelerini sağlayarak bir lezzet oluşturmalarını sağlamaktadır. (ÖA: 6)” 

2. Aile ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf aileye benzer; çünkü bir ailede farklı kişilik özelliklerine sahip bireyler birlikte 
huzur içinde yaşamaktadırlar. Birleştirilmiş sınıflarda da farklı yaşlarda öğrenciler aynı derslikte huzur ve 
mutluluk içinde eğitim görmektedirler. (ÖA: 22)” 

3. Orkestra ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf orkestraya benzer; çünkü orkestrada farklı sesler bulunmakta ve bu sesler bir 
aradayken harika bir müziğe dönüşmekte. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ad farklı seviyelerdeki sınıfların 
bir arada eğitim görmeleri öğrenciler açısından birçok güzelliğe dönüşebilir. Yardımlaşma ve paylaşma 
gibi değerleri kazanabilirler. (ÖA: 3) 

4. Aşure ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf aşureye benzer; çükü aşurede farklı yemişler bir arada bulunmaktadır ve bu 
yemişler bir araya gelip enfes bir lezzet oluşturmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda ad farklı sınıflar bir arada 
eğitim almaktalar ve bu durum onların başarılarını arttırmaktadır. (ÖA: 31) 

Öğretmen adayları tarafından birleştirilmiş sınıfa yönelik geliştirilen olumsuz metafolar teması Şekil 
4'te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Öğretmen adayları tarafından olumsuz teması kapsamında ürettikleri metafolar 

Şekil 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının olumsuz teması ile ilgili beş metafor geliştirdikleri 
görülmektedir. Bu metaforlar; portakalla çayın aynı bahçede yetiştirilmesi, renkli ve beyaz çamaşırları 
birlikte yıkama, futbolculara tenis oynatma, tuşları bozuk telefon ve kaplumbağadır.  Aşağıda öğretmen 
adayları tarafından üretilen metafolarla ilgili ifadelere yer verilmiştir. 

1. Portakalla Çayın Aynı Bahçede Yetiştirilmesi ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf portakalla çayın aynı bahçede yetiştirilmesine benzer; çünkü portakal ve çay ayrı 
iklimlerde yetişen bitkilerdir ve aynı bahçede yetiştirilmezler. Birleştirilmiş sınıflarda da aynı derslik 
içerisinde farklı gelişim özelliklerine sahip öğrencilere ders vermek doğru değil. (ÖA: 8)” 

2. Renkli ve Beyaz Çamaşırları Birlikte Yıkama ile İlgili Metafor: 

“Birleştirilmiş sınıf renkli ve beyaz çamaşırları birlikte yıkamaya benzer; çünkü birleştirilmiş 
sınıflarda farklı seviyedeki öğrenciler aynı derslikte ders görmektedir. Öğretmen aynı ders süresince farklı 
dersleri anlatmakta ve bu da karışıklığa neden olmaktadır. Tıpkı çamaşır makinesinde renklileri ve 
beyazları birlikte yıkama gibi. Birlikte attığınızda çamaşırların renkleri birbirine karışır. (ÖA: 36)” 

3. Futbolculara Tenis Oynatma ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf futbolculara tenis oynatmaya benzer; çünkü futbolculara tenis oynatmak ne 
kadar yanlış ise aynı derslikte farklı seviyelerdeki öğrencilerin eğitim görmesi de o kadar yanlıştır. 
Futbolcular tenis oynayarak başarılı olamaz, kendi alanları değil. Farklı seviyedeki sınıflarda aynı derslikte 
eğitim görerek başarılı olamaz. (ÖA: 13)" 

4. Kaplumbağa ile İlgili Metafor: 

"Birleştirilmiş sınıf kaplumbağaya benzer; çünkü ne kadar uğraşırsan uğras bir arpa boyu yol 
alamazsın. Tıpkı kaplumbağanın adımları gibi. Saatlerce ilerlemesini beklersin. Birleştirilmiş snıfta çok bir 
verim alınacağına inanmıyorum. (ÖA: 23)" 

Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflı bir okulda çalışmaya yönelik görüşleri Şekil 5'te 
sunulmuştur. 
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Şekil 5. Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıfta çalışmaya yönelik görüşleri 

Öğretmen adaylarına, birleştirilmiş sınıflı bir okulda görev yapmak ister misiniz sorusu sorulmuş ve 
öğretmen adaylarının çoğu tarafından hayır cevabı verilmiştir. Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflı 
okullarda görev yapmayı istemeyişlerinin nedenleri arasında, birleştirilmiş sınıf öğretiminin zor olması, 
kırsal kesimde çalışmak istemeyişleri, tecrübesiz oluşları, farklı görevlerinde oluşu (idarecilik, 
bahçıvanlık, boya-badanacılık vb.), resmi evrak işleri ve müdür yetkili olunması yer almaktadır. Öğretmen 
adaylarından sadece ikisi birleştirilmiş sınıflı bir okulda çalışabileceğini belirtmiştir. Bunun nedeni olarak 
da, köy hayatının sevilmesi ve işssizlik olarak belirtilmiştir. Bazı öğretmen adaylarının görüşlerine aşağıda 
yer verilmiştir. 

"Ben birleştirilmiş sınıflı bir okulda çalışmak istemem. Çünkü birleştirilmiş sınıflı okulda öğretmenlik 
yapımıyorsun sadece. Bahçıvanlıkta, hademelikte, boyacılıkta vb. gibi birçok iş yapıyorsun. Bu nedenle 
böyle bir okulda çalışmak istemem. (ÖA: 18)" 

"Birleştirilmiş sınıflı bir okulda asla çalışmak istemem. Birleştirilmiş sınıflı okullar genelde köyde 
oluyor. Ben köyde yaşamayı göze alamam. Umarım bu okula atamam olmaz. (ÖA: 27)" 

"Birleştirilmiş sınıflı okulda çalışırım. Ben köy hayatını severim. Zaten uzun yıllar köyde yaşadım. 
Birleştirilmiş sınıf bu bakımdan bana gore. (ÖA: 7)" 

"Birleştirilmiş sınıflı bir okulda tabiki çalışmak isterim. Malum işsizlik var. İşsiz kalacağıma 
birleştirilmiş sınıflı bir okula öğretmenlik yapmayı isterim. (ÖA: 37)" 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıfa ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya 
çıkarmak ve bu metaforları ortak kavramsal temalar altında toplamak için gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sonucunda öğretmen adayları birleştirilmiş sınıfa yönelik oluşturmuş oldukları metaforlar birleştirilmiş 
sınıf yapısı, olumlu ve olumsuz temalarına ayrılmıştır. Araştırmada, öğretmen adayları daha çok 
birleştirilmiş sınıf yapısına yönelik metaforlar geliştirdikleri görülmüştür. Birleştirilmiş sınıf yapısı 
temasında çiçek tarlası, karışık çerez, aşure vb. metaforları geliştirilmiştir. Öğretmen adayları bu 
metaforları, birleştirilmiş sınıf uygulamasının birden fazla sınıf düzeyinin aynı derslikte eğitim aldığını 
vurgulayarak oluşturmuşlardır. Alanyazın incelendiğinde birleştirilmiş sınıf ile ilgili tanımlara bakıldığında 
birleştirilmiş sınıf, birden fazla seviyedeki sınıf düzeylerinin aynı derslikte eğitim gördükleri sınıf şeklinde 
tanımlanmıştır (Erdem, 2015; Köksal, 2009; Little, 2001; Taşdemir, 2012). Bu bakımdan, öğretmen 
adayları tarafından oluşturulan metaforlar alanyazındaki birleştirilmiş sınıf tanımlarıyla örtüşmektedir. 
Öğretmen adayları tarafından daha çok birleştirilmiş sınıfın yapısına yönelik metaforların oluşturulması, 
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lisans eğitiminde almış oldukları birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin teorik olarak verilmesinden 
kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmada öğretmen adayları tarafından oluşturulan metaforlar olumlu temasında 
birleştirilmiştir. Olumlu temasında öğretmen adayları tarafından, futbol takımı, her renk çiçek, aile vb. 
metaforları geliştirilmiştir. Bu metaforlarda öğretmen adayları, birleştirilmiş sınıf uygulamasının olumlu 
özelliklerini vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik olumlu bir 
bakış açısı geliştirmeleri araştırmacılar tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Öğretmen 
adaylarının birleştirilmiş sınıfa olumlu bakış açılarının olması, öğretmen adaylarının bu okullara 
atanmaları durumunda mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Öğretmen 
adayları bu okullara atanmaları durumunda, öğretme-öğrenme ortamını öğrenci merkezli bir şekilde 
düzenleyebilir. Ancak öğretmen adayları tarafından birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik olumlu 
metaforlar geliştirilmesine karşın, bu okullarda görev yapmak ister misiniz sorusuna öğretmen 
adaylarının çoğu hayır cevabını vermişlerdir. Bu sonuç araştırmamızın çarpıcı bir sonucudur. Öğretmen 
adaylarının birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapmayı istemeyişlerinin nedenleri arasında, birleştirilmiş 
sınıf öğretiminin zor olması, kırsal kesimde çalışmak istemeyişleri, tecrübesiz oluşları, farklı görevlerinde 
oluşu (idarecilik, bahçıvanlık, boya-badanacılık vb.) yer almaktadır. Alanyazın incelendiğinde (İnce & 
Şahin, 2016; Kazu & Aslan, 2012; Kubanç & Şama, 2017) de, birleştirilmiş sınıflarda öğretmen adaylarının 
belirtmiş oldukları bu sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. İki öğretmen adayı, birleştirilmiş sınıflı bir 
okulda çalışacağını belirtmiştir. Öğretmen adayları tarafından bunun nedeni, işsizlik ve köy hayatının 
sevilmesi olarak belirtilmiştir. Olumsuz temasında çamaşır makinesinde beyazları ve renklileri birlikte 
yıkama, bataryası zayıf tuşları basmayan cep telefonu vb. metaforları üretilmiştir. Bu temada, öğretmen 
adayları tarafından daha çok birleştirilmiş sınıfın olumsuz özellikleri vurgulanmıştır. Cevat ve Eker (2016) 
tarafından yapılan araştırmada da, öğretmen adayları tarafından birleştirilmiş sınıf öğretimine yönelik 
olumlu ve olumsuz metaforlar oluşturmuşlardır. Aynı şekilde İlter (2015) tarafından yapılan araştırmada 
da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmaların sonuçları yapılan bu araştırmanın sonuçlarını 
destekler niteliktedir.  

Sonuç olarak bu araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına 
ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkarmada önemli bir araç olarak kullanabileceğine dair bilgiler 
sunmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerin bu uygulama ile ilgili görüşlerinin neler olduğu, onların 
uygulama hakkındaki düşünceleri metaforlar aracılığıyla analiz edilmiştir. 

 

Kaynakça 

Akkaya, E. (2012). Ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla 

analizi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin “öğretmen” kavramı ile ilgili 

algılarının metaforik incelenmesi. Turkish Studies, 8(6), 43–59. 

Aydın, İ.S. & Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına 

ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. 

Bal, H. (2016). Nitel araştırma yöntem ve teknikleri. İstanbul: Kayhan Matbaacılık. 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge. 

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 

Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. 

Eker, C., & Sıcak, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı öğretime ilişkin zihin imgeleri 

(metaforları). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 133-153. 

Ekiz, D. & Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit 

edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 439-458. 

Erdem, A.R. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. 



 

1419 
 

İlter, İ. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları. 

İlköğretim Online, 14(4), 1450-1468. 

İnam, Ö. (2008). Televizyon reklamlarında metafor kullanımı. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir. 

İnce, N.B. & Şahin, A.E. (2016). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

31(2), 391-409. 

Kazu, İ., & Aslan, S. (2011). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri 

Lanka ve Kolombiya örnekleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 1081-1108. 

Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi. F.N. Seggie & Y. Bayyurt (Edt.) Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz 

ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Kubanç, Y., & Şama, E. (2017). Müdür yetkili öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri: Van ili 

örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 268-285. 

Little, A.W. (2001). Multigrade teaching: Towards an international research and policy agenda, 

International Journal of Educational Development, 21, 481-497. 

Otyzbayeva, Z. (2006). Kazak yazar Dükenbay Dosjanov’un İpek Yolu romanında metaforlar. Yüksek 

lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara 

Palavan, Ö. (2007). İlköğretim birinci kademede birleştirilmiş sınıflardaki 4. sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersinin kazanımlarına erişim düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Samsun. 

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk 

Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. 

Samancı, O. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Silverman, D., & Marvasti, A. (2008). Doing qualitative research: A comprehensive guide. London UK: 

SAGE Pub. 

Taşdemir, M. (2012). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

  



 

1420 
 

Hayat Bilgisi Öğretimi Dersinde Amaçlanan 

Kazanımlarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme 

Yaklaşımlarından Zihin Haritası Tekniği İle 

Değerlendirilmesi 

Serkan Aslan270, Mevlüt Gündüz271 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimi dersine yönelik elde 
edecekleri kazanımları zihin haritası tekniğini kullanarak tespit etmek ve akıllarına gelen çağrışımları 
tespit ederek bir nevi bu dersten beklentilerini de ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
öğretmenliği bölümünde okuyan 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak dönem sonunda öğrenciler dersi aldıktan 
sonra gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgularda; Sınıf öğretmeni adaylarının Hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik çizdiği zihin haritalarında, 
derste verilen kazanımların yer aldığı, öğrenme alanı ve temaların doğru betimlendiği, dersin amacına 
yönelik cümlelerin olduğu, hangi sınıflarda kaçar saat okutulduğu, dersin tarihi gelişimi, derste kullanılan 
öğretim yöntemlerinin ve materyallerin neler olacağı, değer eğitiminin önemi ve nasıl öğretileceğine dair 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca derste anlatılmadığı halde Hayat bilgisi dersi kapsamında öğrencilere 
verilebilecek durumların da olduğu tespit edilmiştir. Bu durum zihin haritasının doğası gereği, 
öğrencilerin aslında bu ders kapsamında beklentilerini yansıtmaktadır. Sonuç olarak bu araştırma 
göstermiştir ki zihin haritası Hayat Bilgisi Öğretimi dersinde öğrencilere verilmek istenen amaç ve 
kazanımların, öğrencilere aktarıldıktan sonra ne derece etkili olduğu yönünde dönüt alma açısından etkili 
sonuçlar ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zihin Haritası, Hayat Bilgisi Öğretimi, Sınıf Öğretmeni Adayları 

Abstract 

The aim of this research is to determine the acquisitions of class teacher candidates towards the 
course of Social Science Teaching by using the mind mapping technique and to to reveal their 
expectations from this course by identifying their associations. In line with this purpose, one of the 
qualitative research designs, the phenomenological approach, was used. The study group of the 
research consisted of 3rd grade students in the Classroom Teaching Department of the Faculty of 
Education in Süleyman Demirel University in the academic year of 2018-2019. In this study, the data 
were collected by the document review method of qualitative research methods at the end of the term, 
after the students took the course. In the analysis of the data, the descriptive analysis technique was 
used. In the findings from the mind maps the class teacher candidates drew within the scope of the 
course of Social Science Teaching, it was found that the acquisitions in the course were included and the 
learning area and the themes were correctly described, statements regarding the aim of the course were 
included, and results were obtained regarding how many hours the course was taught and in which 
classes, the historical development of the course, what the teaching methods and materials to be used 
in the course are to be and regarding the importance of value education and how it is to be taught. In 
addition, it was determined that, although not taught in the course, there were situations that could be 
given to students within the scope of the course of Social Science. This reflects the actual expectations 
of the students within the scope of this course, as the nature of mind mapping dictates. In conclusion, 
this research showed that mind mapping revealed effective results in terms of receiving feedback 
regarding the effectiveness of the aims and acquisitions desired to be conveyed to students in the course 
of Social Science Teaching after being transferred to the students. 

Keywords: Mind Map, Social Science Teaching, Class Teacher Candidates 
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Giriş 
 

Eğitim bilimlerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki öğrenme sürecine katılan ve aktif olarak 
bilgiye kendi ulaşanöğrenciler, bilgiyi daha anlamlı ve kalıcı öğrenmektedirler. Öğrenme sürecini kendi 
yöneten öğrenci, bilgiyi sorgulamakta ve keşfetmektedir. Eğitim sistemindeki paradigma değişiklikleri 
bilgiyi hazır alan ve sorgulamayan süreci artık istememektedir. Bunun yerine kendi örenme süreçlerini 
bilen, bilgiyi keşfeden ve bilgiye kendi ulaşan bir anlayışı desteklemektedir. 
 

Eğitimdeki bu anlayış değişiklilklerinden biri ölçme ve değerlendirme sürecinde kendini 
göstermektedir. Geleneksel ölçme değerlendirme yaklaşımları yerine performans değerlerndirme, 
portfolyo, ilgi envanteri, tutum ölçeği, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi, rubrik, yapılandırılmış grid, 
kelime ilişkilendirme testi, tanımlayıcı dallanmış ağaç, bilgi haritası, kavram haritası ve zihin haritası gibi 
alternatif (otantik, tanımlayıcı, çağdaş) ölçme değerlendirme yaklaşımlarını daha çok terih edilmeye 
başlanmıştır. 
 

Bu alternatif öçlme ve değerlendirme yaklaşımlarının önemlilerinden biri de öğrencinin beynindeki 
çağrışımları hiçbir müdahale etmeden, akla gelen ilk şekliyle ortaya çıkaran, yaratıcı düşünceler 
üretmesini sağlayan ve beyin fırtınası tekniğinin görüntülü hali olarak da bilinen zihin haritası tekniğidir. 

 
Zihin haritası, ilk kez Tony Buzan tarafından en kısa ve ilgi çekici not alma tekniği olarak 

geliştirilmiştir (Bütüner, 2007). Kişinin beynindeki tüm çağrışımları kağıda aktarma tekniği olarak da 
bilinin zihin haritası kişinin hayal dünyasının sınırlarını ortaya koymada etkili bir yöntemdir (Buzan & 
Buzan, 2015). Zihin haritası, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için evrensel anahtarlar sağlayan 
ve bilgiyi sınıflandıran güçlü bir grafik tekniğidir.  
 

Bu çağda bilginin katlanarak çoğalması ve hızlı değişimi, eski bilgiye ulaşmaya yönelik eğitim 
sisteminde de köklü değişimleri gerekli kılmıştır. Artık öğrencilere bilgiyi aktarmaktan çok, bilgilere nasıl 
ulaşacaklarını, nasıl değerlendireceklerini ve nasıl kullanacaklarını öğretmeye yönelik eğitim stratejileri 
önem kazanmıştır.  
 

Zihin haritası tekniği de, bilgi aktarımından çok, bu bilginin kullanımını amaçlayan yeni bir teknik 
olarak da eğitim sisteminde yerini almıştır. Bunun yanında zihin haritalarının öğretmenlere, bilgilerin 
düzenlenmesinde ve öğrencilerin değerlendirilmesinde yardımcı olduğu görülmüştür (Aktaş, 2012). Son 
zamanlarda yapılan araştırmalarda zihin haritası tekniğinin kullanım alanı hem çok genişlemiş hem de 
öğrencilerin başarılarının artmasına, tutumlarının değişmesine ve onlara eğlenceli bir ortam 
oluşturmaktadır (Gündüz & Aktepe, 2017; Derelioğlu, 2005; Kahveci, 2004; Aslan, 2006; Demir & 
Gedikoğlu, 2007; Geçit, Şeyihoğlu & Kartal, 2011; Kan, 2012; Bütüner & Gür, 2008; Çakır & Altun, 2011; 
Trevino, 2005; Daghistan, 2016; Hou, Yu, Wu, Sung & Chang, 2016; Sabbah, 2015; Wan Jusoh & Ahmad, 
2016; Akıncı, 2015; Tanrıseven, 2014). 
 

Zihin haritalarının oluşturulma süreci şu şekilde özetlenebilir:  
 
•Hedef konu, merkeze çizilen bir resim ile ifade edilir. Örneğin bir kitap planını haritalamayı 

düşünüyorsanız, kitabın resmini haritanızın merkezine koymalısınız.  
•Merkezdeki resimden etrafa dallar yayılır. Öncelikle ana temalar dallandırılır, alt konular da bu 

dallardan yayılır.  
•Her bir dalda, anahtar bir kelime veya resim kullanılır (Buzan & Buzan, 2013). 
 

Zihin haritası yöntemi birçok alanda kullanılmaktır. Bu kadar çok alanda kullanılan bir yöntemin, 
zihin haritasını yapan insanlara sağladığı yararlar vardır. Buzan (2002) kitabında öğrencilere sağladığı 
yararları şu şekilde sıralamıştır: 

 
•Daha fazla yaratıcı olmasına,  
•Zaman tasarrufu sağlamasına,  
•Problemleri kolayca çözmesine,  
•Konsantre olmasına,  
•Düşüncelerini düzenlemesine ve açıklayabilmesine,  
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•Sınavlardan iyi notlar almasına,  
•Daha iyi şekilde hatırlamasına,  
•Daha hızlı ve etkili şekilde çalışmasına,  
•Kolay şekilde çalışma yapmasına,  
•Konuyu bütün halinde görmesine 
 

Zihin haritası tekniği öğrenciler okuma ve yazmayı öğrenmeye başladığı andan kullanılabilir. Bu 
anlamda ilkokul öğrencileri birinci sınıfta okuma ve yazmaya geçtikleri andan itibaren bu tekniğe yer 
verilerek öğrencilerin hem eğlenmesi için hem de düşüncelerini daha rahat ifade etmeleri için bu 
teknikten yararlanılabilir. 
 

Hayat Bilgisi dersi ilkokullarda 1. 2. ve 3. sınıflarda okutulan mihver bir derstir. İlkokuldaki diğer 
dersler Hayat Bilgisi dersinin çevresinde gelişir (Meydan & Bahçe, 2010; Gündüz, 2014). Çocuklar ilkokula 
başladığında hem okuma yazmayı öğrenmekte hem da hayat bilgisi dersi sayesinde kendini ve çevreyi 
keşfetmeye başlamakta, yaşamdan keyif almakte ve öğrendikleri bilgileri yaşamla ilişkilendirmeye 
başlamaktadır. Çocuklara hayat bilgisi dersi sayesinde eğlenceli öğrenme ortamları oluşturulup onların 
yaratıcı düşünme becerilerin geliştirebilmeleri için zihin haritası tekniğinden yararlanılabilir. 
 

Bu anlamda, çocukların hayat bilgisi dersinde daha üretici olmalarını sağlamak için zihin haritası 
tekniği kullanmanın gereğine inanan sınıf öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Sınıf 
öğretmenlerinin hem kendilerinin zihin haritası hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmekte hem 
de öğrencilerinin bu tekniği kullanmalarını sağlamak için onlara model olması gerekmektedir. 
 

Sınıf öğretmenlerinin zihin haritası tekniği hakkındaki tüm bilgilere sahip olması ve farkındalık 
kazanmaları için eğitim fakültesinde öğretmen adayları daha öğrenim görürken bu tarz uygulamaların 
öğretim üyeleri tarafından derslerde ara ara gerçekleştirilmesi gerekir. Nitekim, zihin haritası tekniğinin 
öğrencilere sağlayacağı yararları düşündüğümüzde, sınıf öğretmeni adaylarına önemli görevler 
düşmektedir. Ayrıca eğitim fakültelerinde de, öğretmen adaylarının bu tekniğe karşı olumlu tutumlar 
oluşturması ve göreve başladıkları andan itibarende kullanmaları için öğretim üyelerinin derslerinde 
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. 
 

Bu gibi nedenlerden ötürü, bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi 
dersinde amaçlanan kazanımlara ne kadar sahip olduklarını alternatif ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarından biri olan zihin haritası tekniği ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşılması sayesinde sınıf 
öğretmeni adaylarının sahip oldukları bilgileri, zihin haritası tekniği ile daha rahat ortaya 
çıkarabildiklerine dikkat çekilmiş olacaktır. Bu araştırma sayesinde, bundan sonra yapılacak 
araştırmalarda da zihin haritasının farklı yönlerinin keşfedilmesi ve kullanılması yönünde araştırmacılara 
ışık tutacağı düşünülmektedir. 
 

Yöntem 
 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. 
Fenomonolojik desen, daha çok bireyin iç dünyasına, onların bilinç yapılarını belirlemeye dönüktür. Bu 
araştırmada da sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersine yönelik düşünceleri ve görüşleri 
belirlenmeye çalışıldığından fenomonolojik yaklaşım tercih edilmiştir.  
 
Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  
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Veri Toplama ve Verilerin Analizi 
 

Bu araştırmadaki veriler, öğrencilerin hayat bilgisi dersi işlendikten sonra çizdikleri zihin 
haritalarından oluşmaktadır. Diğer bir deyişle veri toplama aracı olarak nitel araştırmalarda çok kullanlan 
doküman analizi yapılmıştır. Veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın güvenirliği, 
uzman üç öğretim üyesinin görüş birliği/görüş ayrılığı tekniğine göre sağlanmış ve öğrencilerin çizdikleri 
zihin haritalarının güvenilir olduğuna karar verilmiştir. 
 

Bulgular ve Yorum 
 

Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersi sonunda çizmiş oldukları zihin haritaları 
incelenmiş ve rastgele seçilen on öğretmen adayının zihin haritası aşağıda sırayla yorumlanmıştır. 

 
 

Şekil 1. Ö1 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde görülen konuları zihin haritasına 
aktarmıştır. Dersin amacına, yapılandırmacı eğitim sistemine geçtikten sonraki değişimlere, hayat bilgisi 
dersinde değer eğitiminin ne kadar önemli olduğuna, bütün derslerde yer alan ara disiplinlere, bu 
dersteki becerilere, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ve öğrenme alanlarına yer 
vermiştir. Öğrencinin bu derse yönelik farkındalık düzeyinin iyi olduğunu düşünebiliriz.  
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Şekil 2. Ö7 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde görülen konuları hatta dersi 
çağrıştıran bütün kavramları zihin haritasına aktarmıştır. Özellikle kavramları birbiriyle doğru şekilde 
ilişkilendirmesi dikkat çekmekte ve bu konuya olan hakimiyeti ortaya koymaktadır. Öğrencinin hayat 
bilgisi dersinde yer alan üniteleri, bu dersin mihver bir ders olduğunu, bu derse özgü olan becerilerini, 
bu dersin değer eğitimi açısından başlangıç yeri olduğunu, öğrenme alanlarını, düşünme becerilerini ve 
öğretim yöntemlerini zihin haritasına aktararak neredeyse bir dönemin tüm özetini buraya aktarmıştır. 
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Şekil 3. Ö12 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde görülen konularının özetini zihin 
haritasına aktarmıştır. Hangi sınıflarda okutulduğunu, kaçar saat okutulduğunu, yapılandırmacı eğitim 
anlayışına geçtikten sonraki değişikliklere, bu derste yer alan ünitelere, bu dersin kurucusuna, dersin 
amacına ve değer eğitiminin bu ders açısından önemine öğrencinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. 
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Şekil 4. Ö15 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde görülen konuları çok kısa bir şekilde 
özetleyerek zihin haritasına aktarmıştır. Dersin amacından başlayarak, dersin ünitelerine, derte 
kullanılan yöntem ve tekniklere, kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına, derste öğrencilere 
kazandırılmak istenen değerlere ve bu dersin değer eğitimi açısından ne kadar önemli olduğuna 
öğrencinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu öğrencinin diğer öğrencilerin zihin haritasına göre daha 
özetleyici ve detaya yer vermediği de görülmektedir. 
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Şekil 5. Ö19 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde görülen neredeyse bütün kavram 
ve konuları zihin haritasına aktarmıştır. Dersin öğretim programındaki temel unsurlara bile yer vermesi 
oldukça detaylı bir zihin haritası çizdiğini göstermektedir. Dersin kurucusuna ve amacına, derste 
kullanılan yöntemlere, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına, kuramlara, ara disiplinlere, 
becerilere ve özellikle de değer eğitimin tüm boyutlarına yer vererek bu dersin kazanımlara istenilen 
düzeyde ulaştığı görülmektedir. 
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Şekil 6. Ö24 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersinde bir öğretmen adayının sahip olması 
ve bilmesi gereken bilgileri zihin haritasına aktarmıştır. Hayat bilgisi dersinin cumhuriyet kurulduğu 
yıldan bu günlere kadarki olan değişimini zihin haritası aktarması da tarihsel sürece olan hakimiyetini 
göstermektedir. Dersin amacı, üniteleri, becerileri, ara disiplinleri, öğretim programı hazırlama süreci, 
günmüzdeki hayat bilgisi eğitim anlayışı ve felsefesi, değer eğitimi ve değer öğretim yaklaşımları gibi 
bütün itenilen bilgileri zihin haritasına aktararak bu konulara hakim olduğu görülmektedir. 
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Şekil 7. Ö33 kodlu öğrencinin zihin haritası. 

 
Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik konu ve kavramları zihin 

haritasına aktarmıştır. Diğer öğrenciler kadar detaya yer vermesede, hayat bilgisi öğretimi ile birlikte 
anılan kavramları zihninde çağrıştrdığını söyleyebiliriz. Dewey, 2004, ünitelerden güvenli yaşam, dersin 
hangi sınıflarda okutulduğu, ilerlemeci eğitim anlayışı, portfolyo, rubrik ve merhamet gibi değerlere yer 
vermesi bu derse ait kazanım düzeyinin çok kötü olmadığını göstermektedir. 
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Şekil 8. Ö36 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 
Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersine ait olan kavramları ve bilgileri zihin 
haritasına aktarmıştır. Dersin kurucusuna, amacına, ünitelerine, ara disiplinlerine, becerilerine, ölçme ve 
değerlendirme yaklaşımlarına, eğitim felsefesine ve hangi sınıflarda kaçar saat okutulduğuna hakim 
olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9. Ö39 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersine ait olan  bilgileri zihin haritasına 
aktarmıştır. Dersin tarihsel gelişimine, ünitelerine, eğitim felsefesi ve kuramına, bu dersin değerler 
eğitimi açısından önemine öğrencinin genel olarak hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer 
öğrencilerin zihin haritaları kadar da deteylı olmadığı da açıkça görülmektedir. 
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Şekil 10. Ö40 kodlu öğrencinin zihin haritası. 
 

Şekilde görüldüğü üzere öğrenci, hayat bilgisi öğretimi dersine ait olan  bilgileri çok arzu edilen bir 
şekilde zihin haritasına aktarmıştır. Kurduğu ilişkiler ve düzen zihin haritasının doğasına oldukça 
uygundur. Dersin üniteleri, felsefesi, değer eğitimin bu ders açısından ne kadar önemli olduğu, öğrenme 
alanları, içerik biçiminin sarmal olduğu, kurucusunun Comenis olduğu, mihver ders olduğu gibi detaylı 
bilgilere yer verirek hakimiyetini göstermiştir. 
 

Sonuç ve Tartışma 
 

Sınıf öğretmeni adaylarına dönem sonunda final sınavı yerine alternatif ölçme ve değerlendirme 
teniklerinden birri olan zihin haritası tekniğinin çizdirilmesi sonucunda, elde edilen bulgulara göre 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 

Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik çizdiği zihin haritalarının çoğunda; 
hayat bilgisi dersinin kurucusunun Comenius olduğunu bildiklerini, öğrenme alanı ve ünitelerin ne 
olduğu kavradıklarını, dersin amacını içselleştirdiklerini, hangi sınıflarda kaçar saat okutulduğu teorik 
olarak bildiklerini, dersin tarihi gelişimini anladıklarını, derste kullanılan öğretim yöntemlerinin ve 
materyallerin neler olduğunu öğrendiklerini, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının bu 
derste kullanılabileceğini hissettiklerini, değer eğitiminin bu ders açısından oldukça önemli olduğunu ve 
nasıl öğretileceğine dair bilgi sahibi olduklarını söyleyebiliriz. 
 

Özellikle de bazı öğrencilerin neredeyse derste öğretilen tüm konu ve bilgileri zihin haritasına 
özetlediği görülmektedir. Bu durum zihin haritasının kişinin bilgiyi anlamlandırma, geri getirme, kalıcılığı 
sağlama ve öğreneni öğrenme sürecine aktif olarak katma özelliklerini doğrulamaktadır.  
 

Ayrıca derste anlatılmadığı halde Hayat bilgisi dersi kapsamında öğrencilere verilebilecek 
durumların da olduğu tespit edilmiştir. Bu durum zihin haritasının doğası gereği, öğrencilerin aslında bu 
ders kapsamında beklentilerini yansıtmaktadır. Zihin haritası tekniğinin en önemli özelliklerinden biri 
olan öznel düşünce yapısınıda ortaya koymaktadır. 
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Öğrencilerin çizdikleri zihin haritalarının büyük bir çoğunluğu istenilen yönde ve olumlu 
sonuçlanmıştır. Dolayısıyla da öğretmen adayları yüksek puan almışlardır. Öğretmen adaylarının vize 
sonuçları ile final sonuçları kıyaslandığında olumlu yönde başarı artışı olduğu görülmektedir. Zihin 
haritasının başarıyı artırdığına ve etkili öğrenmeler oluşturduğuna dair yapılan araştırmalarda bu 
araştırmayı doğrulamaktadır (Derelioğlu, 2005; Kahveci, 2004; Aslan, 2006; Demir & Gedikoğlu, 2007; 
Geçit, Şeyihoğlu & Kartal, 2011; Kan, 2012; Bütüner & Gür, 2008; Çakır & Altun, 2011; Trevino, 2005; 
Daghistan, 2016; Hou, Yu, Wu, Sung & Chang, 2016; Sabbah, 2015; Wan Jusoh & Ahmad, 2016; Akıncı, 
2015; Tanrıseven, 2014). 
 

Sonuç olarak bu araştırma göstermiştir ki zihin haritası Hayat Bilgisi Öğretimi dersinde öğrencilere 
verilmek istenen amaç ve kazanımların, öğrencilere aktarıldıktan sonra ne derece etkili olduğu yönünde 
dönüt alma açısından etkili sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
 

Bu araştırma sonucunda araştırmacılara; zihin haritasının bilinmeyen yönlerinin araştırılması 
gerektiği, farklı derslerde farklı amaçlar için kullanılabileceği, etkisinin daha iyi araştırılması için 
boylamsal araştırmalar yapılabileceği ve öğrencilerinde bu tekniğe alışmaları için öğretmenlerin model 
olması yönünde araştırmalar yapılması gerektiği önerilmektedir. 
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Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Vahit Ağa Yıldız272, Durmuş Kılıç273 

 

Öz 

 Bu çalışmada, liselerde öğrenim gören öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerini ve okul 

tükenmişliklerinin bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Tarama modeliyle yürütülen araştırmanın örneklemi Erzurum ili merkez ilçelerine bağlı 6 farklı lisede 

öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Çam ve Öğülmüş (2017) tarafından 

uyarlanan “okul tükenmişlik ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin 

ortalama tükenmişlik puanının M= 3,005 düzeyinde olduğunu göstermektedir. Okul türü değişkeni 

açısından karşılaştırma yapıldığında, imam hatip lisesi öğrencilerinin okul tükenmişliğinin Anadolu Lisesi 

öğrencilerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi açısından karşılaştırma yapıldığında 12. Sınıf 

öğrencilerinin diğer sınıflara nazaran daha yüksek tükenmişliğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, 

mesleki hedefi olmayanların mesleki hedefi olanlara göre daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıkları 

görülmüştür. Öğrencilerin bir kurs alıp almama durumu ile bir amaçlarının olup olmama durumuna göre 

ise okul tükenmişliğinin farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda tükenmişliği etkileyen okul 

türü, sınıf düzeyi ve mesleki hedef değişkenlerine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuş ve gelecekte çalışma 

yapacak olan araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: okul tükenmişliği, lise, tükenmişlik. 

 

Abstract 

 In this study, it was aimed to determine the school burnout levels and whether the school burnout 
differed in terms of some variables. The sample of the study, which was conducted with the survey 
model, consisted of students studying in 6 different high schools connected to the central districts of 
Erzurum. The data of the study was collected through the “school burnout scale” adapted by Çam and 
Öğülmüş (2017). The results of the study show that the average burnout score of the students is M = 
3,005. When the school type variable is compared, it is seen that the school burnout of imam hatip high 
school students is higher than Anatolian High School students. When the comparison was made in terms 
of grade level, it was seen that 12th grade students had higher burnout than other grades. In addition, 
it was observed that those who do not have a professional goal have a higher level of burnout than 
those who have a professional goal. It was seen that school burnout did not differ according to whether 
students had a course or not. As a result of the research, inferences about the type of school, grade level 
and occupational goal variables affecting burnout were made and recommendations were made for 
future researchers. 

Keywords: school burnout, high school, burnout. 

 

Giriş 

 Eğitimde birey odaklı anlayış ve uygulamalar git gide yaygınlaşmakta, bireyler farklı yönleriyle 
bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin yalnızca bilişsel gereksinimlerinin değil, 
duyuşsal ihtiyaçlarının da dikkate alındığı öğrenme ortamlarının tasarlanması ön plana çıkmaktadır. 
Duyuşsal değişkenler arasında öğrencilerin akademik benlik kavramları, tutumları, özgüvenleri, kaygıları, 
derse yönelik algıları, özsaygıları, denetim odakları ve motivasyonları gösterilebilir (Higbee, 1999). Bu 
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değişkenler dışında olumsuz bir yapıya sahip değişken olarak son yıllarda tükenmişlik kavramı eğitim 
ortamlarında sıkça anılan duyuşsal kavramlardan biridir.  

 Tükenmişlik farklı boyutlarla ifade edilse de alan yazında sıkça kabul gören bir sınıflama Maslach 
ve Jackson tarafından yapılmıştır. Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik 
Envanteri (Maslach Burnout Inventory-MBI) farklı ülkelerde ve farklı örneklem gruplarına uyarlanmıştır. 
Maslach’a göre tükenmişlik işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan çalışanlarda görülen 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” şeklinde tanımlanmaktadır (Maslach, 
2003, s.2). Bu tanımlamada yer alan üç kavram olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel 
başarı hissi Maslach tükenmişlik envanteri ve uyarlanmış benzer ölçeklerin de temel boyutlarını 
oluşturmaktadır. Bu kavram çalışanlar açısından ifade edildiğinde mesleki tükenmişlik olarak anılmakta 
iken, söz konusu öğrenciler olduğunda ise okul tükenmişliği olarak ifade edilmektedir. 

 Okul tükenmişliği, okul çalışmalarına bağlı olarak ortaya çıkan tükenme, okula karşı olumsuz 
tutum geliştirme, okula bağlılığın azalması ve öğrencinin yetersizlik duygusu yaşaması olarak 
tanımlanabilir (Maslach, Jackson, Leiter, Schaubali,& Schwab, 1986; Salmela-Aro, Kiuru, Leslinen,& 
Nurmi, 2009; Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma,& Bakker, 2002). Bir başka deyişle, okul tükenmişliği 
okulun ve genel olarak eğitim yaşantısının aşırı taleplerinin öğrencileri duygusal, bilişsel ve bedensel 
olarak yıpratmasını ya da bitkin düşürmesi olarak ifade edilmektedir ( Aypay,& Eryılmaz, 2011).  

 Alanyazın incelendiğinde okul tükenmişliğinin pek çok değişkenle ilişkisinin olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin derse katılmaya motive olma düzeyleriyle ( 
Aypay,& Eryılmaz, 2011); algıladıkları sosyal destek düzeyleriyle (Kutsal,& Bilge, 2012); yetkinlik 
inançlarıyla (Bilge, Tuzgöl-Dost,& Çetin, 2014); okula bağlılık düzeyleriyle (Yıldız,& Kılıç, 2019; Yılmaz, 
Yıldırım,& Yılmaz, 2016) ilişkisi olduğu görülmüştür.  

 Ayrıca alan yazında tükenmişliği etkileyen pek çok değişken olduğu görülmüştür. Cinsiyetin, 
ödeve ayrılan zamanın ( Özdemir, 2015);  okul türü, akademik başarı, akademik alan ve dershaneye 
gitme durumunun (Seçer,& Gençdoğan, 2012); sosyal destek, doğup-büyüdüğü yer, fakülte, sınıf 
seviyesi ve haftalık ders yükünün (Gündüz, Çapri,& Gökçakan, 2012) tükenmişliğe olan etkileri 
incelenmiştir. Alan yazında pek çok çalışma olmasına karşın, yapılan taramalarda öğrencilerin gelecek 
hedefleri, mesleki hedefleri ile sanatsal, sportif ve eğitsel uğraşılarının olup olmamasının bir değişken 
olarak ele alındığı çalışmalara rastlanamadığından, çalışmanın alan yazına katkı sunacağı 
düşünülmektedir. 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerini birtakım değişkenler 
açısından incelemektir. Ayrıca eğitsel, sanatsal ve sportif uğraşıların olup olmaması ve geleceğe dönük 
amaçlarının olup olmamasının okul tükenmişliğini etkileyip etkilemediğini de incelemek amaçlanmıştır. 
Araştırmanın temel soruları şu şekildedir: 

1. Öğretmenlerin okul tükenmişlikleri ne düzeydedir? 
2. Öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyi; 

a. Cinsiyete 
b. Okul Türüne 
c. Sınıf Düzeyine 
d. Okul dışı sanatsal, sportif veya eğitsel bir kurs alıp almadığına 
e. Gelecekte sahip olmak istediği bir meslek olup olmadığına, 
f. Gerçekleştirmek istediği önemli bir amacının olup olmamasına, göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

 

Araştırma Deseni 
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Araştırmada, öğrencilerin tükenmişlik düzeylerini belirli değişkenler açısından incelediği için 
tarama modeli olarak desenlenmiştir. Tarama araştırmalarının amacı araştırma konusu ile ilgili durumun 
bir fotoğrafını çekmek, durumu örneklemdeki bireyler açısından yorumlamaktır (Frankel and Wallen, 
2006; Büyüköztürk vd., 2016).  

 

Evren ve Örneklem 

  Araştırmanın evreni, Erzurum ili merkez ilçeleri olan Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerine 
bağlı farklı türdeki liselerin öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2’si imam hatip, 
4’ü Anadolu lisesi olmak üzere 6 farklı lisede öğrenim gören öğrencilerden tabakalı örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiş 489 lise öğrencisinden oluşmaktadır (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Bu 
öğrenci grubu, 381 kız ve 108 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 147’si 9. Sınıf, 116’sı 10. Sınıf, 
141’i 11. sınıf ve 85’i 12. Sınıfta öğrenim görmektedir.  

 

Veri Toplama 

 Araştırma kapsamında, ölçme aracı olarak 489 lise öğrencisine Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen ve 
Nurmi (2009) tarafından geliştirilen; Çam ve Öğülmüş (2017) tarafından Türkçe uyarlaması yapılmış olan 
Okul Tükenmişlik Envanteri uygulanmıştır. Bu ölçek 9 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. 

  

Verilerin Analizi 

 Ölçek formları, uygulandıktan sonra google formlar üzerinde oluşturulan elektronik form 
aracılığıyla tablolaştırılmıştır. Ölçeğin maddelerinin dışında değişken olarak cinsiyet, okul türü, sınıf 
düzeyi bilgileri alınmıştır. Ayrıca herhangi bir sanatsal, sportif veya eğitsel kurs alıp almadıkları; gelecekte 
sahip olmak istedikleri bir mesleğin olup olmadığı ve gerçekleştirmek istedikleri önemli bir amaçlarının 
olup olmadığı da öğrencilere sorulmuştur. Okul tükenmişlikleri hem genel olarak hem de alt boyutlar 
açısından betimsel istatistiki tekniklerle çözümlenmiştir. Öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin 
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U testiyle belirlenmiştir. Öğrencilerin okul 
tükenmişliklerinin okul türü ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise Kruskal Wallis H Testi ile 
belirlenmiştir. Ayrıca tükenmişlik düzeylerinin herhangi bir eğitsel, sanatsal veya sportif kursa gidip 
gitmediklerine göre; gelecekte sahip olmak istedikleri bir mesleğin olup olmadığına göre ve 
gerçekleştirmek istedikleri önemli bir amaçlarının olup olmadığına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da 
Mann Whitney U testi ile çözümlenmiştir. 

 

Bulgular 

 Araştırmada elde edilen veriler her bir araştırma sorusuna yanıt olacak şekilde çözümlenmiş ve 
aşağıda sunulmuştur. 

 

1.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

 Lise öğrencilerinin ortalama tükenmişlik puanları hesaplanmış olup Tablo 1’de görülmektedir. 
 
Tablo 1. Öğrencilerin Ortalama Tükenmişlik Puanı 

Öğrenci Sayısı Değer Aralığı Ortalama 

489 
1,00-5,00 3,005 

 

Araştırmada, öğrencilerin tükenmişlik ortalama puanlarının M=3,005 olduğu görülmüştür. 
Eşdeğer ölçekler referans alındığında bu değerin orta düzeyde olduğu söylenebilir. 
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2.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin öğrenim gördüğü okul türüne göre okul tükenmişlik puanları arasında farklılık olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla Mann Whitney U testi analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 2’de 
sunulmuştur.  

Tablo 2. Öğrencilerin Okul Tükenmişlik Puanlarının Okul Türüne Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Mann Whitney U Testi Analizi Sonuçları 

Değişken Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U Z p 

Okul Türü 
Anadolu Lisesi 294 227,59 66910 

23545 
-

3,349 
,001 İ.H.Lisesi 195 271,26 52895 

 Toplam 489   

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, okul türü değişkeni açısından bakıldığında, okul tükenmişliğinin 
imam hatip lisesi öğrencileri lehine farklılaştığı görülmüştür. 

 

3.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin okul tükenmişlik puanlarının sınıf düzeyi açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H Testi Sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğrencilerin Tükenmişlik Puanlarının Sınıf Düzeylerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kruskal Wallis H Testi Analizi Sonuçları 

 Gruplar N S.O. χ² sd p 

 

Sınıf Düzeyi 

 

9. Sınıf 147 222,69 

11,287 3 ,010 

10. Sınıf 116 259,13 

11. sınıf 141 234,60 

12. Sınıf 85 281,54 

Toplam 489  

 

 Tablo 3 incelendiğinde, sınıf düzeyi açısından öğrencilerin okul tükenmişliğinin 12. Sınıf 
öğrencileri lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. 

 

4.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin herhangi bir eğitsel-sanatsal veya sportif kursa katılıp katılmama durumuna göre okul 
tükenmişlik puanları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi analizi 
sonucunda elde edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Öğrencilerin Okul Tükenmişlik Puanlarının Aldıkları Bir Kursun Olup Olmama Durumuna Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 



 

1439 
 

Değişken Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z p 

Kurs Alma  

Alıyor 107 244,62 26174 

20396 -,031 ,975 Almıyor 382 245,11 93630 

Toplam 489   

 
 Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğrencilerin okul tükenmişlikleri herhangi bir kursa katılıp 
katılmama durumuna göre farklılaşmamaktadır. 
 

5. Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin mesleki bir hedefinin olup olmamasına göre okul tükenmişlik puanları arasında farklılık 
olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 
5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Öğrencilerin Okul Tükenmişlik Puanlarının Meslek Hedeflerinin Olup Olmama Durumuna Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Değişken Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z p 

Meslek Hedefi 

Var 460 238,86 109876 

3846,5 
-

3,828 
,000 Yok 29 342,36 9928 

Toplam 489   

 
 Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğrencilerin okul tükenmişlikleri mesleki hedeflerinin olup 
olmaması değişkeni açısından bir meslek hedefi olmayanlar lehine farklılaşmaktadır. 
 

6. Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin geleceğe yönelik bir amacının olup olmamasına göre okul tükenmişlik puanları arasında 
farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi analizi sonucunda elde edilen veriler 
Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6. Öğrencilerin Okul Tükenmişlik Puanlarının Geleceğe Yönelik Amaçlarının Olup Olmama 
Durumuna Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Değişken Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U Z p 

Amaca Sahip Olma 

Var 410 241,01 98815 

14560 
-

1,423 
,155 Yok 79 265,70 20990 

Toplam 489   

 
 Tablo 6’da görüldüğü üzere, öğrencilerin okul tükenmişlikleri herhangi bir amaçlarının olup 
olmamasına göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Öğrencilerin okul tükenmişliğinin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırma 
yapılan iki okul türünden imam hatip lisesi öğrencilerinin tükenmişliğinin Anadolu Lisesi öğrencilerine 
göre yüksek çıkması, alan derslerinin yoğunluğu, sanatsal ve sportif derslerin daha az olması gibi 
nedenlerden kaynaklanmış olabilir. 

  12. Sınıf öğrencilerinin tükenmişlik düzeyinin diğer sınıflara göre yüksek çıkması öğrencilerin 
sınav kaygıları nedeniyle aile ve okul tarafından veya içsel olarak hissettikleri baskıdan kaynaklanmış 
olabilir.  Gündüz, Çapri ve Gökçakan (2012)’nin üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmada da benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. 

 Mesleki bir hedefi olan öğrencilerin okul tükenmişliğinin daha düşük olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla mesleki olarak bir hedefe sahip olmanın okul tükenmişliğini azalttığı söylenebilir. Bu açıdan 
öğrencilere mesleki rehberlik yapmanın ve çocukların bir mesleğe yönelik hedefler oluşturmasının 
yararlı olacağı söylenebilir. MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (2017) mesleki rehberliği, bireyin 
kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe 
yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu 
öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmet olarak tanımlamaktadır 
(s.2). 

 Öğrencilerin geleceğe yönelik amaçları ve katıldıkları kurslar açısından tükenmişlikleri anlamlı 
bir şekilde farklılaşmamıştır. Bunun gruplar arası örneklem büyüklüğünden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Dolayısıyla uygun örnekleme ile belirlenecek öğrencilerle daha geniş katılımlı bir 
araştırma yapılması önerilebilir. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Okuma Alışkanlıklarına 

İlişkin Görüşleri ve Öğrencilere Okuma Alışkanlığı 

Kazandırmak Üzere Düzenledikleri Etkinlikler ve 

Öneriler274 

Özgür Sirem275, Ayhan İncirci276 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, sınıföğretmenlerin kendi okuma alışkanlıkları ve öğrencilerine okuma alışkanlığı 

kazandırmak üzere düzenledikleri etkinlikler ve önerileri ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Yapılan çalışmada nitel araştırma tekniklerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek amacı ile kolay ulaşılabilir durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu kullanılmıştır. Formda yer alan sorular, 14 

sınıf öğretmenine sorulmuştur. Katılımcılar tarafından cevaplanan sorular not alma tekniği ile birlikte ses kaydı da 

yapılarak araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi 

tekniği kullanılmıştır. İçerik analiz tekniği kullanılan çalışmada kodlar, MAXQDA 2018.1 programı kullanılarak 

oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre Türk toplumunda yeterince kitap 

okuma alışkanlığı olmadığı, birçok Avrupa ülkesinin ve gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığımız, kitap okumanın 

toplumun bireyleri tarafından gereksiz görüldüğü ifade edilmiştir.Elde edilen sonuçlara göre, Türk toplumunda kitap 

okuma alışkanlığının yeterli olmadığı, öğretmenlerin kendi okuma alışkanlıklarını yetersiz bulduğu, öğretme-

öğrenme ortamının öğretmenler tarafından okumaya elverişli hale getirildiği, okul içi ortamların okumayı 

sevdirmede yetersiz olduğu, okul dışı ortamlarda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma ve okumayı sevdirmede 

aileleri ile birlikte okuma etkinliklerinin yapılmasıgerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler:Okuma alışkanlığı, okumayı sevdirme, öğretme-öğrenme ortamı, okul içi ortam, okul dışı ortam. 

Okuma, bireyin dünyayı anlaması, keşfetmesi, kendini geliştirebilmesi, öğrenebilmesi ve bilgiyi 

yapılandırabilmesi için öncelikle kazanması gereken edinimdir. Bu nedenden dolayı okuma 

eylemi üzerinde birçok araştırma ve tanım yapılmıştır. Türkçe Sözlük’te (1998, s.1675) okumak, 

“yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda 

seslere çevirmek” şeklinde tanımlanmıştır. Özbay’a (2007, s.4) göre ise okuma, göz yoluyla 

algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından değerlendirilmesi ve anlamlandırılması 

sürecidir. Okuma, beyinde bir anda tek aşamada oluşan bir etkinlik değil, zihinsel ve algısal 

becerilerin önemli rol oynadığı, görme, algılama, hatırlama, çağrışım, kavrama, yorumlama ve 

seslendirme gibi değişik bileşenlerden oluşan son derece karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte 

hafıza, dikkat, görsel ve işitsel algılama gibi zihinsel mekanizmalar eşgüdüm içinde 

çalışmaktadır (Smith, 1984, s.3).  

Literatür incelendiğinde Bloom taksonomisinde olduğu gibi okuma sürecinde birbirini izleyen 

hiyerarşik bir sıra söz konusudur. Bu sebeple Bloom taksonomisi incelendiğinde her basamakta 

çok sayıda beceri bulunduğunu görülmektedir. Şekil 1’de bu becerilerden okuma süreci ile ilgili 

olanlara yer verilmiştir. 

                                                           
274Bu çalışma 25-28 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek ‘28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde  sözlü bildiri olarak 

kabul edilmiştir. 
275Sorumlu Yazar: Doktora Öğrencisi, Hacettepe Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim, E-

posta:ozgursirem@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8404-5617 
276Öğretim Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, Uluslararası İlişkiler, E-
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Şekil 1. Bloom taksonomisinde okuma ile ilişkilendirilen beceriler. Anderson, L.W., Krathwohl, 

D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. 

(2001). 

Bloom taksonomisi incelendiğinde okuma süreci, bireyin alt düzey becerilerden başlayarak üst 

düzey becerilere ulaşmasını sağlamaktadır. Yine Bloom’un taksonomisinde okuma sürecinin; 

bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarıyla ilgili alt düzey düşünme becerilerinden çok, analiz, 

sentez ve değerlendirmeyi içeren üst düzey düşünme becerileriyle ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir (Ennis, 1985; Dam ve Volman, 2004; Cottrell, 2011).  

Okuma alışkanlıklarının edinimi birey, aile ve öğretmen arasındaki etkileşimli bir süreçtir. 

Çünkü okuma alışkanlığı bireyin okumayı sevmesi ve bunu yaşamına eklemesi ile birlikte başlar 

ve yaşamının sonuna kadar devam eder. Aile çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmada ve 

bunu yaşam biçimi hâline dönüştürmesinde öncü ve rehber olmalıdır. Ebeveynlerin okul öncesi 

öğrencilerinin okuma davranışlarını geliştirme ile ilgili yapılan meta analiz çalışmasından 

ebeveynlerin çocukların dil gelişiminde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Bus ve van 

IJendoorn, 1995). Çocukların dil gelişimlerinin de sonrasında okuma başarılarına etki edeceği 

muhakkaktır. Yılmaz (1993, s.30) okuma alışkanlığını, ‘bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı 

olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve eleştirel bir nitelikte 

gerçekleştirmesidir’ şeklinde tanımlamıştır.  Okuma alışkanlığı edinmek ilkokul öğrencisinin, 

çevresi, ailesi ve öğretmeni ile birebir ilgilidir. Öğrencinin okuma alışkanlığı edinebilmesi ve 

okumayı sevmesi için çevresi, ailesi ve öğretmeni tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir. 

İlkokul çağında olan bir bireyin okuma alışkanlığının kazanılmasında ilkokul öğretmeninin 

büyük bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İlkokul birinci sınıfta bireyin okumayı öğrenmesi 

ile birlikte, okuma alışkanlığını kazanması ilkokul öğretmeninin bireye sınıf içinde okuma ile 

ilgili yapacağı etkinliklere bağlıdır. Çocukluk döneminde edinilen bu alışkanlık bireyin ileriki 

yaşamına yön vermekte ve hayatını şekillendirmesine sebep olmaktadır. Okuma gibi temel 

alışkanlıkların kazanılmasında, çocukluk döneminin yaşamsal bir öneme sahip olduğu 

belirtilmektedir (Alpay, 1990, s.79; Yılmaz, 1998, s.248). 

Bu nedenlerden dolayı bireyin okuma alışkanlığı kazanması açısından ilkokul çağı çok önemli 

bir yere sahiptir. Okuma alışkanlığı edindirmede öğretmenlerin yanı sıra ailelerinde çok büyük 

bir önemi vardır. Aileler çocuklarını okuma konusunda teşvik etmeli, evde kütüphane 

oluşturmalı, kendileri de okuyarak rol model olmalı, kütüphaneye yönlendirmeli, özel günlerde 

çocuğa kitap hediye etmeli ve çocuğu okumaya yönlendirecek diğer yöntemleri uygulamalıdır.  

Bilme

• tanımlama

• çizme

• bulma

• etiketleme

• eşleştirme,

• yerleştirme

• hafıza

• isimlendirme

• çözme

• eleme

Anlama

• ilişkilendirme

• sınıflandırma

• betimleme

• açıklama

• raporlama

• özetleme

Uygulama

• adapte etme

• iletişim

• yaratma

• dizayn etme

• geliştirme

• modelleme

• planlama

• revize etme

• yeniden 
çözme

Analiz

• analiz etme

• detaylandırma

• hesaplama

• kategori

• sınıflama

• karşıt görüş

• eleştiri

• savunma

• çözme

• özetleme

• test etme

Sentez

• değerlendirme

• hiotez kurma

• yargılama

• organize etme

• üretme

• sentezleme

Yaratıcılık

• adapte 
etme

• uygulama

• geliştirme

• koordine 
etme

• inşaa etme

• açıklama

• pratik

• tahmin

• kullanma
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Grambell’a (1996) göre, okuma alışkanlığı kazandırmak için öğrencide motivasyon, strateji, bilgi 

ve sosyal etkileşim artırılmalıdır. Motivasyon, okuyucunun çeşitli amaçları seçmesi, yeni bilgiyi 

öğrenmesi, performans görevlerini nasıl yapılacağını öğrenmesidir. Bilgi sahibi olma, 

okuyucunun önceki bilgilerini kullanarak metinden anlam inşa etmesidir. Strateji, metni çözme, 

anlama, görme gibi bilişsel stratejilerin kullanılmasıdır. Sosyal etkileşim ise okuyucunun metnin 

anlamını genişletip, paylaşmasıdır. Tüm bunların birleşimi ile okuma alışkanlığı kazanmak 

mümkündür. 

 

Şekil 2. Okuma alışkanlığı. Grambell, L.B. (1996). 

Okuma alışkanlığı Şekil 2’de görüldüğü gibi çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bilişsel olduğu kadar 

duyuşsal süreçleri de barındırmaktadır. Tüm bu süreçler bireyin okuduğunu 

anlamlandırmasında kolaylık sağlar. Bireyin okuma alışkanlığını kazanması ile birlikte okumayı 

sevmesi, duyuşsal süreçleri içine alması yanında anlayarak okuma gerçekleştirmesi anlamına 

da gelmektedir. Okuyan öğrenci; düşünen, yargılayan, eleştiren, bilgiye ve kütüphaneye 

gereksinim duyan, çağdaş ve demokratik birey anlamına gelmektedir (Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 

2007). Duyuşsal süreçleri içerisinde yer alan kitaplar da sadece çocukların boş zamanlarını 

değerlendirecekleri bir materyal olarak görülmemeli, onların yaşam boyu okuyucu olmalarına 

yardımcı olacak nitelikte olmalıdır (Kiefer, Hepler ve Hickman, 2006). Çocukların kitaptaki bir 

karakteri zihinlerinde canlandırmaya çalışmaları onların hayal dünyalarını güçlendirir (Temple, 

Martinez ve Yokata 2004). Çocuk edebiyatı farklı etkinlikler için mükemmel bir sıçrama tahtası 

ödevi görür. Bu sayede birçok yaratıcı etkinlik (dramatik oyun, öykü tartışma, öykü resimleme, 

öykü özetleme vb.) oluşturulabilir (Gönen,1998). Bu durumda okuma alışkanlığı kazandırma ve 

sevdirmede kitapların rolünün çok büyük olduğu görülmektedir.  Bu amaçla ilkokulda okuma 

alışkanlığının temellerinin atıldığı bu dönemde öğrencilere yönelik olarak okuma etkinliklerin 

yapılması ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Okumaktan keyif alınan, zevkli ve eğlenceli hale 

getirilecek alan ve ortam oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda ilkokul öğretmenlerinin 

kitap okuma alışkanlığı kazandırmada önemli bir yere sahiptir. 

Okuduğunu anlayan öğrenci, hayata eleştirel bir bakış açısıyla bakan, farklı görüşlere sahip 

olan, değerlendiren ve hedefi belli olan bireydir. Bu eleştirel bakış bireyin okuduğunu 

anlamlandırmasıyla mümkün kılınabilir. Okunan bir metnin anlaşılması ve yorumlanması da 

ancak okuyucunun ön öğrenmeleri ve deneyimleri el verdiği ölçüde gerçekleşir (Pressley, 

2001). Gabe ve Stoller (2002) okumanın yedi amacından birini anlamayı sağlamak 

anlamlandırmak olarak ifade etmiştir. Green ve Pretty’de (1971) okumanın temel 

amaçlarından biri olarak okunan materyali kavrama ve yorumlama olarak belirtmiştir. 

Ernst von Glasersfeld’e göre anlamlandırma, uyum sağlamaya ve yaşantı dünyasının 

örgütlenmesine hizmet eder; metafizik gerçeği keşfetmeye değil (Glasersfeld, 1997: Akt. 

Okuma 
Alışkanlığı

Motivas
yon

Bigi 
Sahibi 
Olma

Sosyal 
Etkileşim

Strateji
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Senemoğlu, 2018). Bireylerin okuduğunu anlaması, problemleri çözebilmesi, kişisel özelliklerini 

tanıyabilmesi, sorgulayabilmesi, üretebilmesi ve değerlendirme yapabilmesi kitap okumak, 

okumayı sevmek ve bu alışkanlığı kazanmakla mümkündür.Bu sebepten dolayı ilkokulda okuma 

alışkanlığı kazanmak öğrencilerin gelecekteki hayatını şekillendirmektedir. Bu yüzden 

öğrencilere okumayı sevdirmek için öğretmenlerin gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında 

okumayı sevdirmek için yaptırdıkları etkinlikler önemlidir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin; kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri, okumayı 

sevdirmek üzere sınıf içi ortamlarda, okul içi ortamlarda ve okul dışı ortamlarda ne tür 

etkinlikler yaptırdıkları ve okumayı sevdirmek üzere önerilerine yer verilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada öğretmenlerin kendi okuma alışkanlıklarını değerlendirmesi ve öğrencilerine okuma 

alışkanlığı kazandırmada ne gibi etkinlikler yaptığını ortaya çıkarması açısından önem 

kazanmaktadır. Öğretmenlerin yapmış oldukları bu değerlendirme ile öğrencilere okuma 

alışkanlığı ve okumayı sevdirme durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin 

okuma alışkanlığı ve okumayı sevdirmeye yönelik vermiş oldukları önem ve değerde 

belirlenmiştir. 

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı 

kazandırmada büyük bir rol alabileceği varsayılmıştır. Yapılan araştırma öğrencinin ilkokula 

başladığı sene olan 1. sınıf ve son sınıfı olan 4. sınıf öğretmeninin görüşü ile sınırlıdır. İlkokul 

kademesinin ara sınıfları olan ilkokul 2. sınıf ve ilkokul 3. sınıf öğretmenleri kapsam dışı 

bırakılmıştır. Araştırmada 1. sınıf öğretmenlerinin seçilmesinin sebebi öğrencinin ilkokula 

başladığı yılda kitap okuma alışkanlığı üzerine öğretmenlerin etkisinin belirlenmesidir. 4. sınıf 

öğretmenlerinin seçiminde ise birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar geçen sürede öğrencilerin 

kitap okuma alışkanlığının gözlemlenmesi olmuştur. Bu sebeple 1 ve 4. sınıf öğretmenleri 

araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, okuduğunu anlamaya ilişkin tam öğrenme ölçütü 80 

puan olarak alınmıştır. 

Problem 

İlkokul sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri ve öğrencilere okuma 

alışkanlığı kazandırmak üzere düzenledikleri etkinlikler ve buna ilişkin olarak önerileri nelerdir?  

Bu doğrultuda, aşağıda verilen alt problemlere yanıt aranmıştır. 

1. Sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Sınıf öğretmenleri okuma alışkanlığı kazandırmak için öğretme-öğrenme ortamını nasıl 

düzenlemektedir? 

3. Sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak üzere okul içi düzenledikleri 

etkinlikler nelerdir? 

4. Sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak üzere okul dışı düzenledikleri 

etkinlikler nelerdir? 

5. Sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak üzere önerileri nelerdir? 

Yöntem 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanımıştır.  

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin, kendi okuma alışkanlıkları, öğretme-öğrenme ortamları, 

okul içi ortamları, okul dışı ortamları ve okumayı sevdirmeye yönelikgörüşleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu sebeple araştırmanın doğasına uygun olan betimsel tarama modeli 
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kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli olayların, varlıkların, grupların, mevcut durum ve 

özelliklerini kendi koşullarında betimlemeye ve incelemeye çalışan bir araştırma modelidir 

(Kaptan, 1998: s.53). Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar 2005: s.183). 

Araştırmada sosyo ekonomik düzeyleri orta olan farklı okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenleriyle aynı konu üzerinde ve aynı amaç bağlamında bireysel görüşme yapılmıştır. 

Araştırmada öğretme-öğrenme sürecinde ele alınan tek durum okuma alışkanlığı ve okumayı 

sevdirme sürecidir. Yine araştırmada bu duruma ait alt analiz birimleri; öğretmenlerin kendi 

okuma alışkanlıkları, sınıf içi okumayı sevdirme çalışmaları, okul içi okumayı sevdirme 

çalışmaları, okul dışı okumayı sevdirme çalışmaları ve okumayı sevdirme üzerine önerileri 

oluşturmaktadır 

Çalışma Grubu 

Araştırmada, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Buna istinaden 

uygulamanın yapılacağı öğretmenlerin seçiminde araştırmacı tarafından belirlenen temel 

amaç, araştırmacının amacına uygun olan katılımcıların bulunduğu öğretmenlerin seçilmesi ve 

kolay ulaşılabilirlik olmuştur. Buna ilişkin olarak çalışmada Düzce Merkez’de görev yapan 7 tane 

ilkokul 1. sınıf ve 7 tane ilkokul 4. sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 1 ve 

Tablo 2’de katılımcılara ait demografik özellikler verilmiştir. 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyetleri, Sınıf ve Eğitim Düzeyleri 
Cinsiyet N % Sınıf Düzeyleri N %  Eğitim Düzeyleri N %  

Kadın 10 71.42 1. sınıf 7 50  Köy Enstitüsü 1 7.14  

Erkek 4 28.57 4. sınıf 7 50  Lisans 12 85.71  

       Yüksek Lisans 1 7.14  

Toplam 14 100  14 100   14 100  

 

Tablo 1’e göre araştırmada; 10 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 14 gönüllü sınıf öğretmeni 

ile görüşme yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sorumlu oldukları sınıf düzeylerine 

baktığımızda ise 7’si 1. sınıf ve 7’si 4. sınıftır. Öğretmenlerden 1 tanesi köy enstitüsü, 1 tanesi 

yüksek lisans ve 12 öğretmen ise lisans mezunudur. 

Tablo 2 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaşları ve Kıdem Yılları 
Yaş N % Kıdem Yılı N % 

30-35 6 42.84 1-5 Yıl 0 0 

36-40 4 28.56 6-10 Yıl 2 14.28 

41-45 1 7.14 11-15 Yıl 6 42.84 

46-50 2 14.28 16-20 Yıl 3 21.42 

51 ve üzeri 1 7.14 21 ve üzeri 3 21.42 

Toplam 14 100  14 100 

 

Tablo 2’ye göre araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerin; %42.84’ü 30-35, %28.56’sı 36-40, 

%7.14’ü 41-45 ve 51 üzeri, %14.28’i ise 46-50 yaş aralığındadır. Yapılan bu araştırmada; kıdemi 

1-5 yıl aralığında öğretmen bulunmamakla birlikte öğretmenlerin, %14.28’i 6-10 yıl, %42.84’ü 

11-15 yıl, %21.42’si 16-20 ve 21 üzeri kıdem yılına sahiptir.  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı ve esnekliği sebebi ile 

yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması ve belirli bir 

konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması nedeniyle araştırmacılar tarafından 

sıklıkla tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Yarı yapılandırılmış görüşmelerin özelliği, 

yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ve yapılandırılmamış görüşmeler kadar da esnek 

olmaması ve bu iki görüşme türü arasında olması araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır. 

Araştırma da katılımcılara yönelik olarak amaca hizmet eden açık uçlu 6 soru hazırlamıştır.  

Hazırlanan yarı yapılandırılmış bu görüşme soruları katılımcılara birebir olarak sorulmuş ve 

kayıt altına alınmıştır. Görüşme formunda katılımcılara hazırlanan soruların kolay, anlaşılır 

olmasına, katılımcıyı yönlendirmemesine ve içeriğinin çok boyutlu olmamasına dikkat 

edilmiştir. 

Araştırmanın geçerliliğini sağlamak için hazırlanan sorular; 3 sınıf eğitimi, 5 eğitim programları 

ve öğretim alanında olmak üzere8 uzman tarafından incelenmiştir. Uzman görüşünden geçen 

sorular, katılımcıların cevaplayacağı türde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın güvenilir 

ve inandırıcı olması için katılımcıların istekli olması göz önünde bulundurulmuş ve kayıt altına 

alınan veriler katılımcılar tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın güvenirliğini artırmak 

için katılımcılardan elde edilen veriler ile bulguların tutarlılığı teyit edilmiştir. Bunun için ise 

görüşme formunun geliştirilmesinde kullanılan temel çerçeve ile birbirine uyumluluğu devamlı 

olarak kontrol edilmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmede çalışmayı yürüten araştırmacı, katılımcıdan izin alarak, 

katılımcının vermiş olduğu yanıtları not almış ve ses kaydını tutmuştur. Bu şekilde olası veri 

kabının önüne geçilmiş verilerin amaca hizmet etmesine olanak sağlanmıştır. Araştırmanın iç 

tutarlılığını sağlamak için ise katılımcıların vermiş olduğu yanıtlara hiçbir şekilde müdahalede 

bulunulmamış ve yorum katılmamıştır. Ayrıca katılımcıların vermiş olduğu cevaplar 

araştırmada birebir alıntı yapılarak verilmiştir. Bunların yanı sıra araştırmanın dış geçerliliğini 

artırmak için ise araştırma süreci ve yapılan tüm işlemler ayrıntılı bir şekilde araştırmada 

sunulmuştur ve araştırmanın tüm verileri ve ses kayıtları saklanarak korunmaktadır. 

Araştırmanın güvenirliğini artırmak için ise öğretmenlerin vermiş olduğu yanıtlar araştırmacı 

tarafından alınan notların ve ses kaydının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Araştırmanın görüşme soruları, katılımcılara aynı araştırmacı tarafından jest, mimik ve 

tonlamalara dikkat edilerek aynı tarzda sorulmuştur. Araştırma soruları, katılımcıların 

kendilerini rahat hissettiği ortamlarda ve verilerin korunacağı bir ortamda yapılmaya 

çalışılmıştır. Katılımcılar tarafından cevaplanan sorular not alma tekniği ile birlikte ses kaydı da 

yapılarak araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Daha sonra katılımcıların vermiş olduğu 

cevaplar araştırmayı yürüten araştırmacılar tarafından çözümlenmiş ve 14 sayfa veri elde 

edilmiştir. Toplanan bu veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında temize 

çekilmiştir. Katılımcıların vermiş olduğu cevapların bir kısmı araştırmanın bulgular bölümünde 

alıntı yapılarak verilmiştir. . Araştırmada kullanılan bireysel görüşme soruları aşağıdadır. 

Görüşme Soruları 

1. Kitap okuma alışkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? (Toplumda kitap okuma alışkanlığı, 

Ülkemiz ve diğer ülkelerin kitap okuma alışkanlığı vb.) 

2. İlkokul öğretmeni olarak kendi okuma alışkanlıklarınıza ilişkin görüşleriniz nelerdir? Açıklar 

mısınız? (Yılda kaç kitap okursunuz, Kendinizi okuma alışkanlığı bakımından 

değerlendirdiğinizde 0-100 üzerinden kaç puan verirsiniz, ne tür kitaplar okursunuz vb.) 
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3. Öğrencilerinize okumayı sevdirmek için sınıf içi ne yapmaktasınız? Nasıl bir sınıf içi ortam 

olmasını istersiniz? 

4. Öğrencilerinize okumayı sevdirmek için okul içi ne yapmaktasınız? Nasıl bir okul içi ortam 

olmasını istersiniz? (Okul idaresine ve diğer öğretmenlere bu konuda hangi görevler 

düşmektedir?) 

5. Öğrencilerinize okumayı sevdirmek için okul dışı ne yapmaktasınız? Nasıl bir okul dışı ortam 

olmasını istersiniz? (Ailelere ve diğer toplum üyelerine ne gibi görevler düşmektedir?) 

6. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi 

sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak 

tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Cohen, Manion ve Morrison’a (2007) 

göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi 

ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır.  İçerik analiz tekniği kullanılan araştırmada 

kodlar, MAXQDA 2018.1 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Temaların altında toplanan 

verilerde frekansa (f) yer verilmiştir. Benzerlik gösteren veriler, belirli temalar ve kavramlar 

çerçevesinde bir araya getirilmiş olup, elde edilen verilerin kolay anlaşılabilir olması 

sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada belirlenen temalar; öğretmenlerin kendi okuma 

alışkanlıkları, öğretme-öğrenme ortamı, okul içi ortam, okul dışı ortam ve okumayı sevdirmek 

üzere önerilerdir. Araştırmanın içerik analizinde öncelikle katılımcılar arasındaki tutarlılık 

belirlenmiştir. Daha sonra görüşme formlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

taşınmış ve birkaç kez okunmuştur. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar öncelikle 

temalara(kategoriye) ayrılmış ve araştırmacılar tarafından kategorize edilen veriler ayrı ayrı 

kodlanmıştır. Daha sonra kodlanan veriler alanda uzman öğretim üyesi tarafından yeniden 

kodlanmıştır. Bu sayede araştırmanın iç güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzman görüşü 

alma, doğrudan alıntılara yer verme, çeşitleme yoluna gitme, birden fazla araştırmacıyı dâhil 

etme araştırmanın güvenirliğini artırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Yapılan bu araştırmada aşağıdaki süreç izlenmiştir. 

- Ses kaydı yapılan görüşmeler, bilgisayar ortamında yazıya çevrilmiştir. 

-Verilerin analiz edilmesi için alt problemler ve görüşme sorularından yola çıkarak, MAXQDA 

2018.1 programı kullanılarak, öğretmenlerin kendi okuma alışkanlıkları, öğretme-öğrenme 

ortamları, okul içi ortam, okul dışı ortam ve öğretmenlerin okumayı sevdirmek üzere önerileri 

olmak üzere 5 ana tema altında sunulması belirlenmiştir. 

- Araştırmada elde edilen veriler incelenmiş ve birbiri ile ilişkili olan kodlar kategoriye 

ayrılmıştır. MAXQDA 2018.1 programı kullanılarak,  bu kategorilerin oluşturduğu gruplar; 

“öğretmenlerin kendi okuma alışkanlıkları” ana temasında; “yeterlik, okunan kitap sayısı, 

okunan kitap türü, puan vererek değerlendirme, toplumda kitap okuma ve Avrupa’da kitap 

okuma”, “öğretme-öğrenme ortamları” ana temasında; “sınıf kitaplığı, sınıf içi ortam, model 

olma ve ödüllendirme”, “okul içi ortam” ana temasında; “kütüphane, okul ortamı, okul idaresi 

desteği ve okul bahçesi”, “okul dışı ortam” ana temasında; “bilgilendirme, aile ortamı ve okul 

dışı ortam” ve “öğretmenlerin okumayı sevdirmek üzere önerileri” ana temasında; “rol model, 

sınıf ortamı, okul ortamı, ücret ve bilgilendirme” olmak üzere isimlendirilmiş ve alt temalar 

olarak belirlenmiştir.  

- Oluşturulan alt temalar,alt problemler ve görüşmelerde kullanılan görüşme soruları dikkate 

alınarak oluşturulan ana temalar altında birleştirilmiştir. 
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- İlkokul 1 ve 4. sınıf öğretmenlerinin görüşleri, MAXQDA 2018.1 programı kullanılarak, her 

tema altında ne sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiş ve kodlamalar frekansları ile tablolaştırılmıştır. 

- Analiz sürecinde, sınıf öğretmenlerine (Ö1, Ö2, Ö3…) birer kod numarası verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların görüşlerini açık ve net bir şekilde yansıtabilmek amacıyla bulgular 

doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Verilerin güvenirliğini sağlamak için araştırmayı yapan 

araştırmacı dışında olan 8 uzman tarafından veriler incelenmiş ve katılımcıların vermiş olduğu 

cevaplar ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Bulgular 
Araştırma kapsamında Düzce il merkezinde bulunan sınıf öğretmenleri ile bireysel görüşme 

yapılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına, 

okumayı sevdirmek için öğretme-öğrenme ortamlarına, okul içi düzenledikleri etkinliklere, okul 

dışı düzenledikleri etkinliklere ve okumayı sevdirme üzerine önerilerine yönelik görüşlerinden 

elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri 

Birinci alt problemi cevaplamak üzere, sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin 

olarak görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.  

Tablo 3 

Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri 
Kod                                   n:14 f 

Yeterlik 8 

     Kitap okumada kendimi yetersiz buluyorum 7 

     Kitap okumada kendimi yeterli buluyorum 1 

Okunan kitap sayısı 12 

     Yılda 2 kitap okuyorum 1 

     Yılda 4-5 kitap okuyorum 2 

     Yılda 6-7 kitap okuyorum 1 

     Yılda 10’un üzerinde kitap okuyorum 8 

Okunan kitap türü 14 

      Eğitim alanı ile ilgili kitaplar okurum 7 

     Tarih içerikli kitaplar okurum 2 

     Dini kitaplar okurum 2 

     Felsefi, psikoloji ağırlıklı kitaplar okurum  1 

     Her tür kitabı okurum  2 

Puan vererek değerlendirme 14 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 5 puan veririm 1 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 20 puan veririm 1 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 40 puan veririm 2 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 50 puan veririm 2 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 60 puan veririm 3 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 80 puan veririm 3 

     Kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğimde kendime 100 puan veririm 2 

Toplumda kitap okuma 14 

Avrupa’da kitap okuma 4 

 

Tablo 3’e göre görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin 8’i yeterlikten bahsetmiş ve 7 öğretmen 

kendilerini okuma alışkanlığı bakımından yetersiz 1 öğretmen ise yeterli görmüştür. 

Araştırmada 12 öğretmen yılda okumuş olduğu kitap sayısını belirtmiş ve buna göre; yılda 2 

kitap okuyan öğretmen sayısı 1, yılda 4-5 arası kitap okuyan öğretmen sayısı 2, yılda 6-7 arası 
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kitap okuyan öğretmen sayısı 1 ve yılda 10’un üzerinde kitap okuyan öğretmen sayısı ise 8 

olarak belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin tamamı okumuş olduğu kitap türünden 

bahsetmiş ve 7 tanesi eğitim alanı, 2 tanesi tarih, 2 tanesi dini, 1 tanesi felsefi-psikoloji ve 2 

öğretmen ise her tür kitabı okuduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmeler kendilerini 

kitap okuma alışkanlığı bakımından değerlendirmiş ve kendilerine 100 puan üzerinden; 5,20 

puan veren 1 öğretmen, 40,50,100 puan veren 2 öğretmen ve 60,80 puan veren 3 öğretmen 

olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı toplumda kitap okuma ve 4’ü 

ise Avrupa’da kitap okumadan bahsetmiştir. 

Yeterlik. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 8’i kitap okuma yeterliğinden söz etmiş ve 7 tane 

öğretmen okuma alışkanlığı bakımından kendini yetersiz bulmuş, 1 öğretmen ise kendini yeterli 

bulmuştur. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer 

verilmiştir. 

Katılımcı Ö.14:  

“…Bir ilkokul öğretmeni olarak çok kitap okumayı seven bir öğretmen değilim. Aslında özellikle 

biz öğretmenlerin rol model olması gerekiyor. Bu benim bir eksikliğim.” 

Katılımcı Ö.4:  

“…Öğretmen olduğumuz için toplumun diğer bireylerinden daha fazla kitap okumamız 

gerekiyor. Kitap okumayı sevmek gerekiyor. Daha sonra sevdirmek gerekiyor. Önce sevmemiz 

gerekiyor yani. Çocukları bu konuda teşvik etmemiz gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı genelde 

kitap alışkanlığımın iyi olduğunu düşünüyorum.” 

Okunan kitap sayısı.Araştırmaya katılan 12 öğretmen, okumuş olduğu kitap sayısına dair olarak 

görüş bildirmiş ve yılda 10’un üzerinde kitap okuyan öğretmen sayısı çoğunluğu oluşturmuştur. 

Katılımcılar, öğretmen olmalarından dolayı daha fazla kitap okumaları gerektiğini belirtmiş ve 

kitap okuma sayılarını yetersiz bulmuşlardır. Aşağıda buna ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan 

görüşmeye yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.5:  

“…Haftada en az bir kitap okumaya çalışıyorum ancak yine de yetersiz olduğumu 

düşünüyorum.” 

Okunan kitap türü. Görüşmedeöğretmenlerin tamamıokumuş olduğu kitabın türüne dair görüş 

bildirmiş ve buna göre öğretmenlerin 8’i eğitim, 1’i felsefi-psikoloji ve 2’si tarih, dini ve her türlü 

kitabı okuduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu kendi alanı ile ilgili olan kitapları 

okuduğunu beyan etmişlerdir. Aşağıda buna ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan görüşmeye 

yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.7:  

“…Genellikle eğitim amaçlı kitapları okuyorum. Zaman kaldıkça bu tür kitapları okumaya 

çalışıyorum.” 

Puan vererek değerlendirme.Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamıkendini okuma alışkanlığı 

bakımından değerlendirmiş ve buna göre 1 öğretmen kendine sırayla 5 ve 20 puan, 2 öğretmen 

sırayla 40, 50 ve 100 puan, 3 öğretmen sırayla 60 ve 80 puan vermiştir. Bu görüşlere göre 

öğretmenlerin çoğunluğu kendini okuma alışkanlığı bakımından değerlendirdiğinde tam 

öğrenme ölçütü olan 80 puanın altında kalmıştır.  
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Toplumda kitap okuma. Araştırmaya katılıp görüş bildiren öğretmenlerin çoğunluğu ülkemizde 

kitap okuma alışkanlığı hakkında olumsuz düşünceye sahip olduğu görülmüştür. Katılımcı 

öğretmenler, toplumda kitap okuma alışkanlığı konusunda çok büyük bir eksiklik olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu konuda katılımcı öğretmenler her bireyin sorumluluk sahibi olduğunu 

düşünmekte ve okuma alışkanlığı kazandırmak için toplum olarak çaba sarf etmek gerektiğini 

düşünmekteler. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine 

yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.1:  

“…Kitap okuma alışkanlığı yok, çünkü çocukluktan itibaren çocukları kitap okumaya 

alıştıramıyoruz, toplum da kolaycılık var. Bilgiye ulaşmak için daha kolay yolları seçiyoruz.  

Eğlence amaçlı da olsa, bilgi edinmek amaçlı da olsa daha kolaycı yola başvuruyoruz.” 

Katılımcı Ö.9:  

“…Kitap okuma alışkanlığı çok önemli ama bu konuda ülkemizde bu konuda çok sıkıntı var. 

Sadece çocuklarda değil toplumun tüm bireylerinde sıkıntı olduğunu düşünüyorum.” 

Avrupa’da kitap okuma. Görüşmeye katılıp, Avrupa ülkelerinde kitap okuma alışkanlığı ile ilgili 

görüş bildiren 4 öğretmen bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin tamamı Avrupa’da kitap okuma 

alışkanlığının yüksek olduğunu düşünmektedirler. Bu düşünceye sahip olmalarının nedenini ise 

gelişmişlik düzeyine bağlamışlardır. Aşağıda buna ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan 

görüşmeye yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.14:  

“…Avrupa ülkelerinde kitap okuma alışkanlığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. En 

azından gazete okuma oranlarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum, gelişmişlik düzeyinin 

kitap okuma alışkanlığında çok önemli yeri var. Kültür seviyesi yükseldikçe okuma oranı 

yükseliyor.” 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı KazandırmakÜzere Hazırladıkları Öğretme-Öğrenme 

Ortamları 

İkinci alt problemi cevaplamak üzere, sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak 

üzere öğretme-öğrenme ortamlarına ilişkin olarak görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.  

Tablo 4 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Hazırladıkları Öğretme-Öğrenme 

Ortamlarına İlişkin Görüşleri 
Kod                                           n:14 f 

Sınıf kitaplığı 8 

     Sınıfımda kitaplık bulunuyor 5 

    Sınıf kitaplığımızda her öğrencinin seviyesine uygun kitaplar bulunur 3 

Sınıf içi ortam 21 

     Sınıfımda okuma köşesi var 4 

    Okumayı sevdirmek için sınıf içi ortamı uygun koşullara getirdim 4 

    Sınıfımın fiziki koşulları okumayı sevdirmek için uygun değil 3 

    Kitap seçimini öğrencilerin kendisine bırakırım 6 

    Sınıfımda okuma saati düzenlemekteyim 4 

Model olma 8 

Ödüllendirme 7 
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Tablo 4’e göre, sınıf öğretmenleri okumayı sevdirmek üzere öğretme-öğrenme ortamlarına 

ilişkin olarak sınıf kitaplığına dair 8 görüş bildirilmiş ve 5 öğretmen sınıfında kitaplık 

bulunduğunu, 3 öğretmen ise sınıf kitaplığında her öğrencinin seviyesine uygun kitaplar 

bulunduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmede sınıf içi ortama dair 21 görüş 

bildirilmiş ve 4 öğretmen sınıfında okuma köşesi olduğunu, okumayı sevdirmek için uygun 

ortam olduğunu ve okuma saati düzenlediğini, 3 öğretmen okumayı sevdirmek için sınıfının 

fiziki şartlarının uygun olmadığını ve 6 öğretmen ise kitap seçimini öğrencilere bıraktığını 

belirtmiştir. Katılımcı öğretmenlerin 8 tanesi sınıf içinde okumayı sevdirmek amaçlı olarak 

model olduğunu, 7 tanesi ise öğrencilerini ödüllendirdiğini ifade etmiştir. 

Sınıf kitaplığı.Araştırmaya katılan ilkokul 1 ve 4. sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme 

ortamlarında sınıf kitaplığının yetersiz sayıda olduğu ve sınıfta bulunan her öğrencinin 

seviyesine uygun kitaplar bulunmadığı gözlemlenmiştir. Katılımcılar bu durumun sebebini ise 

okul idaresi tarafından yeterli destek olmadığına bağlamışlardır. Aşağıda görüşme yapılan 

öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.2:  

“…Sınıf kitaplığımız var, hemen hemen öğrencilerin istediği her alanda kitap var. Okuma 

seviyesi düşük öğrenci olsun kendi seviyelerinde olsun her öğrenciye yönelik kitap ortamı 

oluşturuyorum.” 

Katılımcı Ö.8:  

“…Sınıflarda bulunan kitaplıkların iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi yeterli. Ancak gerekli 

desteği okul idaresinden alamıyoruz.” 

Sınıf içi ortam.Görüşme yapılanöğretmenlerin çoğunluğunda okuma köşeleri 

bulunmamaktadır. Öğrencilerin rahat bir ortamda okuyabileceği bu ortamların olmaması 

öğretmenlerin görüşlerine göre okuma alışkanlığı kazanmak adına olumsuz bir durum 

oluşturmaktadır. Çok az sayıda öğretmen sınıfında okuma saati düzenlemekte ve sınıf içi ortamı 

uygun koşullara getirdiğini ifade etmektedir. Bir kısım öğretmen ise bu doğrultuda sınıfının 

okumayı sevdirme amaçlı olarak uygun koşullara sahip olmadığını belirtmiştir. Görüşme yapılan 

öğretmenlerin görüşlerine göre, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap seçiminin 

öğrencilerin kendisine bırakılması gerektiği özellikle ifade edilmiştir. Aşağıda görüşme yapılan 

öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.13:  

“…Sınıfımda okuma saati yapmaktayım. Benimle birlikte tüm öğrencilerim kitap okuyor. 

Kitaplar hakkında sohbet ediyorum. Hikaye haritası oluşturuyorum.” 

Katılımcı Ö.12:  

“…Sınıfımda okuma köşesi yapmak isterdim. Sınıfımın fiziki şartları uygun olmadığı için bunu 

yapamamaktayım.” 

Katılımcı Ö.9:  

“…Onların kendi istekleri doğrultusunda hareket ediyorum. Onlara okuduğu kitapları 

anlattırmak yerine onların seçim yapmasını sağlıyorum. Onların takibini yapmaktayım.” 

Model Olma ve Ödüllendirme. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu öğretme-öğrenme 

ortamlarında kendiside kitap okuyarak öğrencilerine model olduğunu ve öğrencilere okumayı 
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sevdirmek amaçlı ödül verdiğini belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre, 

öğrencilere okumayı sevdirmek için öncelikle kendimizin kitap okuyarak onlara model olması 

ve öğrencileri teşvik etmek amaçlı ödüllendirmemiz gerekmektedir. Aşağıda görüşme yapılan 

öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.5:  

“…Kitap okuma devamlı olması gerekiyor. Çocuklara da küçük yaşta alıştırmamız ve bizlerin 

model olması gerekiyor. Türkiye’de daha çok geçim derdinde olduğu için bu gibi 

alışkanlıklardan bahsedemeyiz.” 

Katılımcı Ö.6:  

“…Öğrencilere rol model olunması gerekiyor. Bir öğretmenin elinde sürekli kitap olması 

gerekiyor. Eğer biz kitap okumazsak öğrenciye de bunu yaptırmamız mümkün değildir. Çocuğun 

severek okuması lazım.” 

Katılımcı Ö.2:  

“…Sınıfta velilerin de katkısıyla öğrencilere kek, bisküvi, çikolata türü hediyeler aldık. Kitabını 

okuyup bitiren öğrenci bunlardan birini kazanmış oluyor. Bu şekilde okumayı sevdirmek 

amaçlanıyor. Bir önceki sınıfta bunu uygulamaya başladık. Bunun sonuçlarını almaya 

başladım.” 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Okul İçinde Düzenledikleri 

Etkinlikler 

Üçüncü alt problemi cevaplamak üzere, sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak 

üzere okul içi düzenledikleri etkinliklere ilişkin olarak görüşlerine yer verilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

Tablo 5 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Okul İçinde Düzenledikleri 

Etkinliklere İlişkin Görüşleri 
Kod                                   n:14 f 

Kütüphane 9 

    Okulumda kütüphane bulunmuyor 8 

    Okulumda kütüphane bulunuyor 1 

Okul ortamı 8 

     Okulda tüm öğrencilerle birlikte okuma saati düzenlemekteyiz 7 

     Okul ortamı öğrencilere okumayı sevdirmek için gerekli koşullara sahip 1 

Okul idaresi desteği 2 

Okul bahçesi 5 

 

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin 9 tanesi kütüphane hakkında görüş bildirmiş 

ve 8 tane öğretmenin okulunda kütüphane bulunmadığı, buna karşılık 1 tane öğretmenin 

okulunda kütüphane bulunduğu gözlemlenmiştir. Araştırmada okul ortamına dair 8 görüşe yer 

verilmiştir. Buna görüşlere göre, 7 öğretmen okul içinde tüm öğrencilerle okuma saati 

düzenlendiğini, 1 öğretmen ise okul ortamının öğrencilere okumayı sevdirmek için gerekli 

koşullara sahip olduğunu belirtmiştir. Katılımcı öğretmenlerin 2 tanesi okul idaresinin okumayı 

sevdirmede gerekli desteği sağlamadığını, 5 tanesi ise okul bahçesinde okuma etkinlikleri 

düzenlediğini ifade etmişlerdir. 
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Kütüphane. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun okulunda kütüphane 

bulunmamaktadır. Görüşme yapılan öğretmenlerin görüşlerine göre, okumayı sevdirmek için 

okullarda her öğrencinin seviyesine uygun, her çeşit kitabın bulunduğu, zengin bir 

kütüphanenin olması gerekmektedir. Aşağıda buna ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan 

görüşmeye yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.1:  

“…Okumayı sevdirmek için güzel bir kütüphane öğrencinin rahat bir şekilde kitaba odaklanacağı 

bir ortam öğrenci istediği kitabın hoşuna giden kitabı bulabilirse bu ortamların çok büyük bir 

etkisi olur.” 

Okul ortamı. Katılımcı öğretmenlerin yarısı okullarında okuma saati düzenlendiğini, sadece 1 

öğretmen ise okul ortamlarının okumayı sevdirmede gerekli koşullara sahip olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre, okulda yapılan okuma 

saatleri, okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmada öğrencileri teşvik etmektedir. 

Okul İdaresi Desteği ve Okul Bahçesi.Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul 

idareleri, öğrencilere okumayı sevdirmede gerekli desteği vermemekteler. Öğretmenlerin 

ifadelerine göre, özellikle okumayı sevdirmede okul idarelerinin destek sağlaması 

gerekmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı ise farklı bir ortamda, havaların uygun olduğu 

zamanlarda öğrencilere okumayı sevdirmek amacı ile okul bahçesinde okuma etkinlikleri 

yapmaktadırlar. Aşağıda buna ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan görüşmeye yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.7:  

“…Okul idaresinin bu konuda yapması gereken çok şey var. Okul idarelerinin öğretmenlere 

destek olması onların bu işin içinde olması gerekir.” 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı KazandırmakÜzere Okul Dışında Düzenledikleri 

Etkinlikler 

Dördüncü alt problemi cevaplamak üzere, sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak 

üzere okul dışı düzenledikleri etkinliklere ilişkin olarak görüşlerine yer verilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

Tablo 6 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Okul Dışında Düzenledikleri 

Etkinliklere İlişkin Görüşleri 
Kod                                             n:14 f 

Bilgilendirme 17 

      Ailelere okumanın yararları hakkında bilgilendirmeler yapmaktayım 11 

      Ailelere, öğrencilerimin ne tür kitaplar okuyacağı hakkında bilgilendirmeler        yapmaktayım 6 

Aile ortamı 12 

      Öğrencilerimin ailesi ile birlikte okuma saati düzenlemesini sağlıyorum 3 

      Öğrencilerimin aileleri çocuklarıyla beraber kitap okuma etkinlikleri yapmakta 6 

      Sınıfımızdaki kitaplardan ailelerinde yararlanmasını sağlamaktayım 3 

Okul dışı ortam 2 

 

Tablo 6’ya göre, sınıf öğretmenleri okumayı sevdirmek üzere okul dışı ortamda bilgilendirmeye 

dair 17 görüş bildirmiş ve 11 öğretmen ailelere okumanın yararları, 6 öğretmen ise ailelere 

öğrencilerin ne tür kitaplar okuması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yaptığını 

belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenler aile ortamı ile ilgili olarak 12 görüş bildirmiş ve buna 

ilişkin olarak 3 öğretmen öğrencilerinin aileleri ile birlikte okuma saati düzenlediğini, sınıf 
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kitaplığından ailelerinde yararlandığını ve 6 öğretmen ise ailelerin çocuklarıyla birlikte okuma 

etkinlikleri düzenlediğini ifade etmişlerdir. Araştırmada 2 öğretmen okul dışı ortam olarak, 

öğrencilerini okumayı sevdirme amaçlı kütüphaneye götürmektedirler. 

Bilgilendirme. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu ailelere, okumanın yararları 

konusunda bilgilendirmeler yaptığını, öğrenci seviyesine uygun kitaplar önerdiğini dile 

getirmektedir. Öğretmen görüşlerine göre, ailelere yönelik olarak yapılan bu bilgilendirmelerin 

ailelere yol göstermesi bakımından önemli olmaktadır. Aşağıda görüşme yapılan 

öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.4: “…Okumanın ilerdeki yararının bilinmesi gerekli. Sınav ya da diğer 

açılardan değil de daha çok kendi gelişimini düşünmesini gerekir. Kitap okumak 

demek her şey değildir. Bunun toplumun tüm kesimlerine sirayet etmesi lazım. 

Simitçisinden tutup üniversitedeki akademisyenlere kadar kitap okuma alışkanlığı 

kazanması gerekiyor. Okumak bilgi denizinde olmak demektir.” 

Katılımcı Ö.2: “…Ailelerle neler yapabilecekleri konusunda görüşmeler yapıp 

çocukların okuyacağı kitabı kendinin seçmesini sağlaması evde kitap okurken 

onları dinlemelerini okuduktan sonra dönüt almalarını sağlamak amacıyla bilgi 

vermekteyim. Bu şekilde okuma konusunda daha başarılı olacağını anlattık ve 

bunun sonucunu da almaya başladık.  Öğrenciye değer verildiğini hissettirmemiz 

lazım. Öğrenciler aslında olayların farkında. Benim okuyup okumamam ailem 

tarafından belirlenmediğini tespit edebilirim diyerek bana dönüt sağladı.” 

Aile ortamı. Öğretmenler ile yapılan görüşmeye göre, okul dışı ortam olan aile ortamında 

okumayı sevdirme amaçlı okuma etkinliklerinin yeterli düzeyde yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

Öğretmenlerin görüşlerine göre, ailelerin okumayı sevdirmede yeterli duyarlılığa sahip 

olmadığını ifade etmektedirler. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu 

konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.1:“…Aileyle beraber çalışmak gerekir. Çocuğa verdiğimiz bir kitabın bir 

benzerini de aileye vermemiz gerekir. Çocuğun okuması saatinde anne ve baba’nın 

da okuması gerekir. Bir çocuğa bir şey yaptırmak istiyorsak aynısını bizimde 

yapmamız gerekir. Okumayı sevdirmek için aileyle iş birliği yapmamız gerekir. 

Aileye de okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Ailenin de katkısı olması 

gerekiyor.” 

Katılımcı Ö.14:  

“…Ailelerin çocuklarına uygun kitapların seçiminde yardımcı olunmalı yönlendirilmelidir. 

Kitaplığımızda olan kitapları ailelere gönderiyorum ve buradan yararlanmalarını sağlıyorum. 

Bu sayede öğrencilere hangi tür kitaplar ve hangi seviyede kitaplar almaları gerektiği hakkında 

da fikir vermiş oluyorum.” 

Okul dışı ortam.Araştırmaya katılan öğretmenlerin çok az sayıda ki bir kısmı okumayı sevdirme 

amaçlı öğrencilerini kütüphaneye götürdüğünü ifade etmişlerdir.  

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Önerileri 

Beşinci alt problemi cevaplamak üzere, sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak 

üzere önerilerine ilişkin olarak görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.  
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Tablo 7 

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmak Üzere Önerileri 
Kod                                            n:14 f 

Rol model 8 

     Öğretmenlerin kitap okuyarak rol model olması gerekir 6 

     Ailelerin kitap okuyarak rol model olması gerekir 2 

Sınıf ortamı 9 

     Her sınıfta tüm öğrencilerin seviyesine uygun kitaplık olması gerekmekte 4 

     Öğrencilerin rahat bir ortamda okuyacağı okuma köşelerinin olması gerekir 5 

Okul ortamı 13 

      Her okulda her öğrencinin seviyesine uygun kütüphane olması gerekir 11 

      Öğrencilere okumayı sevdirme amaçlı okul idaresi tarafından etkinlikler yapılmalı 2 

Ücret 3 

Bilgilendirme 6 

 

Tablo 7’ye göre, sınıf öğretmenleri rol model hakkında 8 görüş bildirmiştir.  Öğretmen 

görüşlerine göre 6 öğretmen, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için öğretmenlerin 

kitap okuyarak rol model olması, 2 öğretmen ise ailelerinde kitap okuyarak rol model olması 

gerektiğini önermektedir. Öğretmenlerle yapılan görüşmede 9 öğretmen sınıf ortamına dair 

öneride bulunmuş ve 4 öğretmen her sınıfta öğrencilerin seviyesine uygun kitaplık olması 

gerektiğini, 5 öğretmen ise her sınıfta okuma köşelerinin yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre okul ortamına ilişkin olarak 13 öneri bulunmaktadır. 

11 öğretmenin görüşüne göre okul ortamında her öğrencinin seviyesine uygun kütüphane 

olması, 2 öğretmenin görüşüne göre ise okumayı sevdirme amaçlı okul idaresinin gerekli 

desteği vermesi gerekmektedir. Araştırmada, 3 öğretmenin görüşüne göre kitap ücretlerinin 

düşürülmesi,  6 öğretmenin görüşüne göre ise kitap okumanın yararları ile ilgili olarak ailelerin 

bilgilendirilmesi önerilmektedir.  

Rol model. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğuna göre, öğretmen ve ailelerin kitap 

okuyarak öğrencilere rol model olması gerektiği önerilmektedir. Öğretmen görüşlerine göre, 

öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmamız için öncelikle kendimizin okumayı sevmesi ve 

okuma etkinlikleri yapması gerekmektedir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden 

bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.5:  

“…Evde anne ve babayla yatmadan önce anne ve baba model olacak şekilde kitap okumalarını 

sağlıyorum. Annelere kitap öneriyorum. Öncelikle annelerin okuma alışkanlığı kazanmasını 

sağlıyorum.” 

Katılımcı Ö.6:  

“…Öğrencilere rol model olunması gerekiyor. Bir öğretmenin elinde sürekli kitap olması 

gerekiyor. Eğer biz kitap okumazsak öğrenciye de bunu yaptırmamız mümkün değildir.” 

Sınıf ortamı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre sınıf ortamında, her öğrencinin 

seviyesine uygun kitaplığın bulunması ve sınıflarda öğrencilerin rahat bir şekilde okuma 

ortamlarının oluşturulması önerilmektedir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre, okumayı 

öğrencilere sevdirmek için yapılacak olan bu ortamlar öğrencilerin ilgi, istek ve 

motivasyonlarınıda artıracaktır. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu 

konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 
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Katılımcı Ö.4:“…Okuma köşemiz var ama alan yeterli değil. Bu alanın daha geniş 

olması gerekiyor. Kütüphane ortamı olması ve daha çok kitaba ulaşmamız lazım. 

Öğrencilerinin okuduğu kitabı bazen dramatizeleştiriyorum. Bu durumda materyal 

ihtiyacımız oluyor. Bu durum bizi engelliyor. Kostüm ve alan olarak daha iyi bir 

ortam sağlanmalı.” 

Katılımcı Ö.7:  

“…Sınıflarda kitaplıklar olmasını isterim. Eğlenceli ve öğrencilerin ilgisini çeken kitaplar olmasını 

isterim.” 

Okul ortamı.Görüşme yapılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul ortamında öğrenci, 

öğretmen ve velilerin de yararlanabileceği kütüphaneleri olması, okumayı sevdirme amaçlı 

olarak okul idarelerinin öğretmenlere gerekli desteği sağlamaları önerilmektedir. Aşağıda buna 

ilişkin olarak bir öğretmenle yapılan görüşmeye yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.5:  

“…Okulumuzda kütüphane yok. Bunun yapılması çok önemli. Okul ortamı öğrencilere okumayı 

sevdirmek için gerekli koşullara sahip değil.” 

Ücret.Katılımcı öğretmenlerin bir kısmı kitap ücretlerinin yüksekliğinden bahsetmiş ve 

öğrencilere okumayı sevdirmede özellikle kitap ücretlerinin düşürülmesi önerilmiştir. Aşağıda 

görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.8:  

“…Kitap ücretlerinin de yüksek olması kitap okuma alışkanlığını etkilemekte.” 

Bilgilendirme. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre, okumanın yararları ile ilgili 

olarak aileler bilinçlendirilmeli ve okumayı sevdirmede duyarlılığın artırılması önerilmektedir. 

Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerden bazılarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Katılımcı Ö.14:  

“…Her şey öğretmenden bekleniyor ama öğrencilerin aileleri ile daha fazla zaman geçirdiğini 

düşünürsek ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmekte ve desteklenmesi 

gerekmektedir.” 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu bölümde araştırma problemine ilişkin bulgular birleştirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri ve öğrencilere 

okuma alışkanlığı kazandırmak üzere düzenledikleri etkinlikler ve buna ilişkin olarak önerileri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin kendi okuma alışkanlıkları, sınıf 

içi ortamları, okul içi ortamları, okul dışı ortamları ve öğretmenlerin önerilerine ilişkin olarak 

görüşleri okumayı sevdirmede ışık tutan bulgulardır.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin olarak, toplumda kitap 

okuma alışkanlığının yeterince olmadığı, Avrupa’da Türkiye’den daha fazla kitap okuma 

alışkanlığına sahip olduğu görüşü bulunmaktadır. Buna ek olarak öğretmenler, kitap okumayı 

zaman kaybı olarak görmekteler ve hayatlarına herhangi bir şey katmayacağı görüşü araştırma 

bulguları arasında yer almaktadır. Bu bulgunun aksine Chinappi (2015), okuma alışkanlığını 

bireyler için okuma sürecinde başarma duygusu veren durumlar ve kişinin kendi hayatı için 
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daha iyi şeyler yapmak istemesi olarak görmektedir. Araştırmada öğretmenler kendi okuma 

alışkanlıklarını değerlendirmişler ve bu değerlendirmede okumada yetersiz olduklarını 

belirtmişlerdir. Öğrencilere okumayı sevdirmek için öğretmenlerin rol model olması gerektiği 

düşünülürse öğretmenlerin öncelikle okuma alışkanlığı kazanmaları gerekmektedir. Bunların 

yanı sıra öğretmenler daha çok kendi alanlarına yönelik olarak pedagojik, tarihi ve dini kitapları 

tercih etmektedirler. Bu bulguya paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Okuma Kültürü 

haritasında (2018), kitaplar rastgele seçilip düzensiz okunmaktadır. Öğretmenler kendi okuma 

alışkanlıklarına ilişkin olarak okumayı sevdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilere okumayı 

sevdirmek için öğretmenin ve ailenin okumayı sevmesi gerekmektedir. Öğretmen ya da aile 

okumayı sevmiyorsa öğrencilerin okumayı sevme davranışı kazanması mümkün olmamaktadır.  

Araştırmada sınıf öğretmenleri okuma alışkanlığı kazandırmak üzere öğretme-öğrenme 

ortamlarında az sayıda kitaplık bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda her sınıfta 

öğrencilerin ilgi, istek ve seviyelerine uygun kitapların olması okumayı sevdirmede çok büyük 

bir destek sağladığı söylenebilir.  Öğretmenlerin bir kısmı öğretme-öğrenme ortamlarında 

okuma köşesi oluğunu belirtmiştir. Sınıf ortamlarında öğrencilerin rahat edebileceği okuma 

köşelerinin olması, okumayı sevdirmede katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.  Öğretmenler 

öğretme-öğrenme ortamlarında okuma saati düzenlemektedirler. Okumayı sevdirmek üzere 

yapılan sınıf için okuma saatleri öğrencileri okumaya teşvik etmekte ve okuma alışkanlığı 

kazanmasını sağlamaktadır. Bu bulguya paralel olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

çocukların akademik ve duygusal olarak gelişmelerine katkıda bulunmak için öğretmenlerin 

sınıfta resimli, bölümlü kitapların yanında bilgi içeren kitapları da yüksek sesle okumaları 

gerektiği önerilmektedir (Jacobs, Marrison ve Swinyard, 2000).   Bulgulara göre öğretmenler 

kitap seçiminde öğrencilerini serbest bıraktığı ve kitapları kendilerinin seçimini sağladığını 

belirtmişlerdir. Kitap seçiminde öğrencilerin kendi seçtiği kitapları okuması, okumayı 

sevdirmede önemli bir yere sahiptir. Okumayı sevdirmek amaçlı olarak öğretmenler öğretme-

öğrenme ortamlarını uygun hale getirdiğini ve öğrencilerini teşvik amacı ile ödüllendirdiğini 

ifade etmişlerdir. Bu bulguya paralel olarak Piaget’in ifade ettiği gibi kişinin kendi kendini 

algılama şekli motivasyonla direkt ilişkilidir. Bu algı yeterli düzeyde olmalıdır. Eğer bir çocuğun 

ailesi onu gururlandırır, severse çocuk kendini yeterli olarak görmektedir. (Barnes, 2008). Bu 

bağlamda öğrencilere eğlenceli bir ortamda etkinliklerle okuma çalışmaları yapmak okuma 

alışkanlığı kazandırmada etkili olabilir.  

Moley’e (2011) göre okumayı sevdirme, çocukların okumaya olan ilgilerinin geliştirilmesi ile 

oluşur.  Yapılan bu araştırmada ise, sınıf öğretmenleri okumayı sevdirmek üzere okul içi okuma 

saati düzenlediğini ifade etmiştir. Okulda tüm öğrencilerle yapılan okuma saati etkinliğinin 

okumayı sevdirmede farkındalık oluşturması bakımından katkı yapacağı söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen bulgularda okullarda kütüphane eksikliğini görülmektedir. 

Kütüphanelerin öğrencileri okumaya yönlendirmesi ve çalışma ortamı oluşturması 

düşünüldüğünde tüm okullarda olması gerektiği söylenebilir. Araştırmada öğretmenler okul 

idaresinin okumayı sevdirmede yeterince destek vermediğini belirtmiştir. Bu durum 

öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını engelleyebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre öğretmenler okul bahçesinde okuma etkinlikleri yapmaktadır. Öğrencilerin farklı bir 

ortamda okuma etkinlikleri düzenlemesi onları teşvik bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu 

nedenle okul bahçelerinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Yine araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul ortamlarının okumayı sevdirmede yetersiz 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okumayı sevmesi ve okuma alışkanlığı kazanması 

bakımından okul ortamlarının uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Araştırmada sınıf öğretmenleri okuma alışkanlığı kazandırmak üzere okul dışı ailelere 

bilgilendirmeler yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra eğitimciler, ailelere çocukları 

kitap okuma davranışına teşvik etmektense, okumayı zevkli bir yaşantı haline getirmelerini 

önermektedirler (www.readingrockets.org/article/first-grade-instruction). Anne ve babanın 

tutumunun çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu düşünülürse ailelere yapılan 

bilgilendirmelerin okumayı sevdirmede ve okuma alışkanlığı kazandırma da katkı yapacağı 

söylenebilir. Buna paralel olarak, Senemoğlu (2018) anne-babanın çocuk yetiştirme tarzlarının, 

onların psikososyal, zihinsel, dil, cinsel, bedensel gelişimlerini büyük ölçüde etkilediğini 

belirtmiştir. Ailelerin, öğrenci seviyesine uygun olarak kitap okumalarını sağlaması bakımından 

da bilgilendirilmesi gerektiği de öğretmenlerin görüşlerinde yer almıştır. Bir başka bulguya göre 

öğretmenler öğrencilerinin aileleri ile birlikte okuma saati düzenlediklerini belirtmişlerdir.  Bu 

etkinlik öğrencilerin okumayı sevmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Diğer bir bulguya 

göre sınıfta bulunan kitaplardan ailelerinde yararlanması sağlanmaktadır. Çok az sayıda 

öğretmen okumayı sevdirme amaçlı olarak öğrencilerini kütüphaneye götürmekte ve okumaya 

özendirmektedir. Bu bulguya paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Okuma Kültürü 

haritasında (2018), genellikle halk kütüphanelerinden yararlanma ihtiyacı duyulmadığı tespit 

edilmiştir. Yapılan tüm bu etkinliklerin okumayı sevdirmede ve okuma alışkanlığı kazandırmada 

öğrenciye çok büyük bir katkı sağlayacağı söylenebilir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin önerilerine ilişkin olarak öğretmen ve ailelerin kitap okumayı 

özendirmek amaçlı rol model olması gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu öğrencilerin 

ilkokul çağında özellikle öğretmenlerini rol aldığı düşünüldüğünde okumayı sevdirmede büyük 

bir etki yaratacağı söylenebilir. Vygotsky’nin dışsal motivasyon tanımı(kişinin kendi hisleri 

yerine dış etkilerin yönlendirmesi) bu bulguyu desteklemektedir (Barnes, 2008). Öğretme-

öğrenme ortamlarında okuma köşesi, öğrencilerin seviyesine uygun kitaplık ve okuma saatleri 

düzenlenmesi önerisinde bulunulmuştur. Sınıf ortamlarında oluşturulan okuma köşelerinin 

öğrencilerin rahat edeceği ortamlar olarak düzenlenmesi, her öğrenciye yönelik olarak 

oluşturulan sınıf kitaplıkları ve okulda, evde, sınıf ortamında okuma saatlerinin düzenlenmesi 

okumayı sevdirmede ve okuma alışkanlığı kazandırmada öğrenciye katkı sağlayacaktır. Bunun 

dışında okulda kütüphane kurulması ve okul idaresi tarafından okuma etkinlikleri 

düzenlenmesi önerileri yapılmıştır. Her sınıf seviyesinde kurulan okul kütüphanesinin ve okulda 

okul idaresi tarafından yapılan okumayı sevdirme amaçlı çeşitli etkinlikler öğrencileri okuma 

alışkanlığı kazanması bakımından önemli bir yere sahip olmaktadır. Araştırmada öğretmenler 

tarafından verilen diğer bir öneri ise kitap okumanın yararları ile ilgili olarak ailelerin 

bilgilendirilmesidir. Kitap okumanın yararları hakkında ailenin yanı sıra öğrencilerinde 

bilgilendirilmesi yapılması okumayı sevdirmede katkı sağlayacaktır. 

Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin kendi okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri ve öğrencilere 

okumayı sevdirmek üzere düzenledikleri etkinlikler ve önerileri beş grupta toplanmıştır. 

1.Araştırmaya katılan öğretmenlerin kendi okuma alışkanlığı bakımından yeterli kitap 

okumadıkları gözlemlenmiştir. Öğretmenler bu özelliklerini gidermeye çalışmaktadır. Kitap 

okuma sayısına değinen öğretmenlerin çoğunluğu yılda 10’un üzerinde kitap okuduğunu 

belirtmiştir. Öğretmenler, okumuş olduğu kitap sayılarının yeteri kadar olmadığını dile getirmiş 

ve daha fazla kitap okumaları gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu kendilerine 

80 puanın altında vererek okuduğunu anlama ölçütünün altında kalmış ve okuma alışkanlığı 

bakımından yetersiz bulunmuştur. Öğretmenlerin görüşlerine göre, toplumda kitap okuma 

alışkanlığının yetersiz olduğu ve toplumun kitap okumaya yönlendirilmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. Yine öğretmenlerin görüşlerine göre, Avrupa’da kitap okuma alışkanlığının 
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ülkemizden daha iyi olduğu, ülkemizin de kitap okuma alışkanlığı bakımından Avrupa 

seviyesine çıkması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

2. Araştırmada katılımcı öğretmenlerin öğretme-öğrenme ortamlarında, yeteri kadar kitaplık 

ve öğrenci seviyesine uygun kitaplar bulunmadığı, sınıflarda okuma köşelerinin yeterince 

olmadığı gözlemlenmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerce, öğretme-öğrenme ortamlarının 

okumayı sevdirmede uygun koşullara sahip olmadığı ifade edilmiştir. Kitap seçiminin 

öğrencilere bırakılması gerektiği öğretmenlerce özellikle ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğretmenler kendileri de kitap okuyarak öğrencilere model olmakta ve öğrencileri okumaya 

teşvik etmek için öğrencileri ödüllendirmekteler.  

3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun okullarında kütüphane bulunmamaktadır. 

Zengin, çeşitli ve her öğrencinin seviyesine uygun kütüphanenin bulunmaması okumayı 

sevdirme açısından olumsuz bir durum oluşturduğu öğretmenlerce ifade edilmiştir. Görüşmeye 

katılan öğretmenlerin yarısının okulunda okuma saati düzenlenmektedir. Öğretmenlerin 

görüşlerine göre, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma bakımından okuma saatlerinin tüm 

okul öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte yapılması önemli bir etkinliktir. Araştırmada okul 

idarelerinin okumayı sevdirmek için gerekli desteği vermediği gözlemlenmiştir. Katılımcı 

öğretmenlerin bir kısmı, havaların iyi olduğu günlerde okul bahçesinde okuma etkinlikleri 

düzenlemektedir.  

4. Araştırmada katılımcı öğretmenlerin okumayı sevdirmek üzere ailelere, okumanın yararları 

hakkında bilgilendirmeler yapmaktalar ve öğrencilerin seviyesine uygun kitaplar 

önermektedirler. Öğretmenlerin yapmış olduğu bu bilgilendirmelerin ailelere yol göstermesi 

bakımından önemli olmaktadır. Okul dışı ortam olan aile ortamlarında, okumayı sevdirme 

amaçlı okuma etkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmiştir. Ailelerin okumayı 

sevdirmede, en az öğretmenler kadar sorumluluk almaları gerektiği ifade edilmiştir. Az sayıda 

öğretmen öğrencilerini kütüphaneye götürmektedir. Öğrencilere farklı bir ortamda okuma 

etkinlikleri yapmak, öğrencileri okuma alışkanlığı kazandırma bakımından önemli bir yere sahip 

olduğu öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. 

5. Araştırmaya katılan öğretmenler, okumayı sevdirmek için aşağıda ki önerilerde 

bulunmuştur.  

a. Öğretmenler kitap okuyarak rol model olmalıdır. 

b. Aileler kitap okuyarak rol model olmalıdır. 

c. Her sınıfta tüm öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık olmalıdır. 

d. Her sınıfta öğrencilerin rahat bir ortamda okuyacağı okuma köşeleri olmalıdır. 

e. Her okulda her çeşit kitapların bulunduğu kütüphane olmalıdır. 

f. Öğrencilere okumayı sevdirme amaçlı okul idaresi tarafından etkinlikler yapılmalıdır. 

g. Kitap okumanın yararları ile ilgili olarak aileler bilgilendirilmelidir. 

Bu araştırmada elde edilen bulguların ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. 

1. Toplum olarak okuma alışkanlığı kazanmak için her bireyin duyarlı olması ve öncelikle 

öğretmenlerin rol model olması önerilebilir. 
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2. Öğretmenlerin, öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırabilmesi için sınıf içi ortamlarını 

öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlemesi önerilebilir.  

3. Okul koridorlarının kitaplıklarla donatılması önerilebilir. 

4. Tüm okullarda her öğrencinin seviyesine uygun ve öğretmenlerinde yararlanabileceği 

kütüphanelerin oluşturulması önerilebilir. 

5. İllerde kütüphane sayısının artırılması önerilebilir. 

6. Kitap ücretlerinin düşürülmesi hatta kitap okumayı teşvik etmek amaçlı olarak ücretsiz 

kitaplar edinilmesi önerilebilir. 
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Classroom Teachers' Opinions About Their Reading Habits and Their 

Activities and Suggestions285 

Abstract 

The aim of this study was to discuss the opinions of teachers about their own reading habits and the activities and suggestions 

they have organized in order to give students the habit of reading. In this study, descriptive screening method which is one of 

the qualitative research techniques is used. In order to determine the opinions of the classroom teachers in the research, easily 

accessible situation method was used. A semi-structured individual interview form was used to collect data. The questions in 

the form were asked to 14 classroom teachers. The questions answered by the participants were recorded with the voice 

recording technique and recorded by the researcher. In the analysis of the data obtained from the study, content analysis 

technique was used. In the study using the content analysis technique, codes were generated using the MAXQDA 2018.1 

program. According to the findings, it was stated that there was no habit of reading enough books in Turkish society according 

to the opinions of the class teachers; According to the results obtained, the habit of reading books in Turkish society is not 

enough, teachers find their own reading habits insufficient, teaching-learning environment is made available by teachers to 

read, in-school environments are insufficient to like reading, students in schools outside the school to gain reading habits and 

reading enjoyment It is concluded that reading activities should be done. 

Keywords:Reading habit, up-to-date reading, teaching-learning environment, in-school environment, out-of-school 

environment. 

Extended summary 
PurposeandSignificance 

With this research; their opinions on their reading habits, and their suggestions for reading in class 

environments, in-school environments and in out-of-school settings to encourage reading. In this 

study, it is important for teachers to evaluate their own reading habits and to find out what activities 

they are doing in order to provide students with reading habits. With this assessment made by the 

teachers, the reading habits and reading love of students were tried to be determined. In addition, 

teachers' reading habits and reading of the importance and value they gave to love was determined. 

In this study, it is assumed that classroom teachers can play a big role in giving students the habit of 

loving to read and reading. The research is limited to the opinion of the 4th grade teacher who is the 

first year and the last year of the year when the student starts primary school. Elementary school 2nd 

grade and primary school 3rd grade teachers were excluded from the intermediate classes of the 

primary school level. The reason for the selection of 1st grade teachers in the research is to determine 

the effect of teachers on the habit of reading books in the year when the student starts primary school. 

In the selection of the 4th grade teachers, the observation of the students' reading habits from the 

first grade to the fourth grade was observed. Therefore, 1st and 4th grade teachers were included in 

the study. In the study, 80 points were taken as the exact learning criterion for reading 

What are the opinions of primary school teachers about their own reading habits and the activities 

they organize in order to give students the habit of reading? In this respect, the following sub-

problems were sought.  

1. What are the opinions of the classroom teachers about their reading habits? 

2. How does the classroom teachers organize the teaching-learning environment to gain reading 

habits?  

3. What are the activities organized by the classroom teachers in order to gain reading habit?  

4. What are the activities organized by non-school teachers to gain reading habit?  

5. What are the suggestions of class teachers to gain reading habit? 

                                                           
285This study will be held on April 25-28, 2019 28. It was accepted as an oral presentation at the International Congress of Educational 

Sciences. 
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Method 

The descriptive survey method was used in the research. In order to determine the opinions of 

elementary school 1st and 4th grade teachers, purposeful sampling method was used. Semi-

structured interview forms were used to collect data. In this study, semi-structured interview 

questions were asked to a total of 14 classroom teachers, 7 of which were primary and 1st grade, 

and 7 of them were 4th grade. The questions answered by the participants were recorded with the 

voice recording technique and recorded by the researcher. Content analysis technique was used in 

the analysis of the data obtained in the study. The codes used in the content analysis technique were 

developed by using MAXQDA 2018.1 program. 

According to the findings of the study, it is stated that according to the opinions of the teachers of 

1st and 4th class, there is no habit of reading enough books in our society;When the 1st and 4th 

grade teachers evaluated the habit of reading books themselves, they stated that they had reading 

habits but not enough. Teachers mostly stated that they read pedagogical and historical books. Most 

of the teachers stated that they read more than 10 books a year but they stated that this was not 

enough. 

Results 

A small part of the 1st and 4th grade teachers participated in the study stated that they form a 

library suitable for their students' levels in their classrooms and that they formed a reading corner to 

enable students to make a reading in a comfortable environment. Teachers stated that they created 

reading hours in order to encourage students to read and love reading in their classrooms, and 

rewarded them according to the number of books they had studied. They expressed the need to be 

supported by the school administration or the Ministry of National Education in order to ensure that 

the class libraries are rich. 

Some of the 1st and 4th grade teachers in the school said that they used the garden to make 

reading on the days when the weather conditions were suitable, and that they took them to the 

library to encourage students. Despite this, they stated that the school administrations did not make 

the necessary efforts to provide reading habits and lack of libraries within the school. They stated 

that the creation of a school library in the school corridors or in an empty area of the school was very 

important for the students to gain reading habits and that the school administration should attend 

the school hours at a certain time throughout the school. 

1st and 4th grade teachers stated that families are very important in order to gain students' 

reading habits and that families should win the habit of reading a book. Together with their families, 

students stated that they should organize reading books at home and they should talk about the 

subject and content of the books they read. While making the book selection, students stated that 

they should make a choice among the books we have determined. 

In order to gain the habit of reading a book in our country, it is necessary to have easy access to 

all books. Apart from this, the prices of books should be low for all sections of the society and 

support should be provided for reading books. If we want to educate students who understand 

reading, can express themselves, have a high level of self-confidence and high academic 

achievement, we should give them the habit of reading books and enjoy reading books. 

DiscussionandConclusions 

According to the results, the teachers' reading habits in our society is not enough, their reading 

habits found to be inadequate, students to improve the reading habits and to regulate the classroom 

environment, because the in-school physical environment is insufficient to gain the habit of reading 

students in schools outside the school to gain reading habit It was concluded that reading activities 
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should be done with their families in order to encourage reading, school hours should be done with 

the families in the school, students should be left to the level of the students and the choice of books 

should be left to them. 
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İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin 

Sınıf İçi Etkinliklerine Yönelik Görüşleri 

Özgür Sirem286 *, Asım Arı287 *, Gökhan Kayır288 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı ilkokul düzeyinde İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi 
etkinliklere yönelik olarak görüşlerini belirlemektir. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerini saptamak amacı ile çalışma 
grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler alanda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 
formları kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış sorular araştırmacı tarafından ilkokul düzeyinde İngilizce 
dersine giren 3 sınıf, 3 branş öğretmenine sorulmuştur. Yapılan araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik 
analizi tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin öğrencilere İngilizceyi öğretebilmesi için öncelikle 
İngilizceyi sevdirmesi, haftalık 2 saat olan ders saatinin artırılması, kendilerini geliştirmesi, öğrenci seviyesine 
uygun ders yapması, farklı dil öğretim yöntem ve tekniklerini kullanması ve öğrencileri sınavla değerlendirmek 
yerine performanslarına bakarak değerlendirmek gerektiği bulgularına ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada, ilkokul düzeyinde İngilizce dersine giren sınıf öğretmenleri MEB tarafından kendilerine 
eğitim verilmesi, ders kitabında Türkçe açıklamalara yer verilmesi gerektiğini düşünürken, branş öğretmenleri ise 
öğrenci seviyesine uygun ders verebilmek için üniversitede ilkokul düzeyinde İngilizce öğretimi dersinin olması,  
öğrencileri ödüllendirme ile İngilizceye teşvik edilmesi, ilkokul düzeyinde İngilizce dersinin olması gerektiğini 
düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, sınıf içi etkinlikler, dil öğretim yöntemleri, değerlendirme 
yöntemleri. 

Abstract 

 The aim of this study is to determine the opinions of the class and branch teachers who are attending 
English classes at the primary school level towards classroom activities. Case study method was used in the study. 
In order to determine the opinions of the class and branch teachers entering the primary school English class, 
the criterion sampling method from the purposeful sampling methods was used to determine the study group. 
The data obtained from the study were collected by semi-structured interview forms prepared by academicians 
who are experts in the field. The semi-structured questions were asked by the researcher to the 3-Class, 3-Branch 
teacher who were enrolled in the English course at primary school level. Content analysis technique was used in 
the analysis of the data obtained from the research. 

According to the findings of the study, it was found that the teachers firstly encouraged the students to 
improve their English, to improve the lesson time of 2 hours per week, to improve themselves, to use appropriate 
language teaching methods and techniques, and to evaluate students by examining their performance instead 
of exam.  

In the research conducted, primary school teachers who enter the English class MEB by giving them 
education in the textbook should be included in the Turkish explanations, branch teachers to give the appropriate 
level of student-level teaching at the university level of primary school-level teaching English, encouraging 
students to reward English, elementary school level of English. 

Keywords: Class teacher, branch teacher, classroom activities, language teaching methods, evaluation 
methods. 
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Ülkemizde yabancı dil eğitimi, 2000’li yıllardan itibaren, modern dil öğretim anlayışına uygun bir şekilde 
ilkokul düzeyine indirilmiş durumdadır. Bu durum ile birlikte yabancı dil öğretiminin okullarımızın ilkokul 2. 
sınıftan başlayarak üniversite düzeyine kadar devam ettiğini görmekteyiz. AB’ye giriş süreci temelinde 
incelendiğinde, Türk eğitim sistemi içinde, küçük yaştayabancı dil öğretiminin giderek artan bir öneme sahip 
olduğu görülmektedir (Çelen ve Akar Vural, 2004). Yabancı dil öğretimi ilkokul düzeyinde, 2012-2013 eğitim-
öğretim yılına kadar sadece 4. Sınıfta haftalık3 saat okutulmakta iken 2012-2013 eğitim-öğretim yılından 
başlayarak 2,3 ve 4. Sınıflarda haftalık 2 saat olarak ilkokul öğretim programına eklenmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ise İngilizce dersi 2. sınıftan itibaren okutulmaya 
başlanmıştır (Ekuş ve Babayiğit, 2013; MEB, 2013).  

İlkokulda yabancı dil öğretimi pek çok ülkede genel kabul görmüş bir uygulamadır. Örneğin İsviçre’de 3.  
sınıftan itibaren bir ülke dili ya da yabancı dil öğretilmektedir (Kayır, 2018). Almanya’da da 3. sınıftan itibaren 
verilmekte olan İngilizce eğitiminin daha erkene çekilmesi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir 
(bildungsklick.de, 2014). Benzer şartlara sahip olduğumuz Yunanistan’da ise İngilizce öğretimi 1. sınıftan itibaren 
başlamaktadır. İngilizce öğretimi dil yeterliliklerine sahip ve dil öğretimi eğitimi almış branş öğretmenleri 
tarafından verilmekle birlikte, Almanya ve İsviçre gibi çift branşlı öğretmenlerin bulunduğu ülkelerde sınıf 
öğretmenleri tarafından da verilmektedir.  

İngilizce öğretiminin ikinci sınıftan itibaren başlaması dil öğretimi açısından istendik bir durumdur. Okul 
öncesinde ve ilköğretimin birinci kademesinde yabancı dil öğretimi, öğrencilerde olumlu tutum geliştirmesi 
açısından oldukça önemlidir (Edelenbos vd., 2006). Küreselleşen bir dünyada kendisine daha sağlam bir yer 
edinmek ve bu arada öğrencilerinin en az iki yabancı dil bilmelerini öngörmekte olan, Avrupa Birliği’ne katılmak 
isteyen Türkiye’de, öğrenim gören öğrencilerin öncelikli olarak yeterli düzeyde İngilizce öğrenmeleri 
beklenmektedir (Adıgüzel ve Özüdoğru, 2014). Çağdaş dünyaya ayak uydurmak ve ülkemizin geleceğine daha 
fazla katkıda bulunmak adına yapılan bu değişiklikler geleceğe yatırım yapmak anlamına da gelmektedir. 

Küçük çocuklara yabancı dil öğretimi, özel bir alandır ve öğretmenin mesleki yeterlilikleri son derece 
önemlidir. Başarılı bir İngilizce öğretmeni, çocukların nasıl öğrendiklerini ve onlara nasıl yabancı dil öğreteceğini 
bilen kişidir (Bachrudin, 2010). Programın kazandırmaya çalıştığı temel dilsel beceriler dinleme ve konuşma 
becerileri olduğu için yabancı dil öğretmeninin çocuklara bu becerileri kazandırma konusundaki bilgi ve becerileri 
daha fazla önem kazanmaktadır (MEB, 2013). Yapılan bu çalışma ile ilkokullarda İngilizce dersine giren sınıf ve 
branş öğretmenlerinin görüşleri, yeterlilikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ve değerlendirmeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Yapılan program değişikliği ile İngilizce öğretimi sınıfının düşürülmesi hali hazırda var olan İngilizce Branş 
öğretmeni açığının artmasına neden olmuştur. Bu da özellikle kırsalda yer alan ilkokullarda yeterli İngilizce 
öğretmeninin olmadığı okullarda sınıf öğretmenlerinin de İngilizce derslerini yürütmelerine neden olmuştur 
(Genç ve Kaya, 2011; Öztürk, 2006; Şevik, 2009). Bu durum İngilizce alanında uzman olmayan sınıf öğretmenlerini 
ve ilkokul düzeyinde öğrenci seviyesine göre ders yapmada branş öğretmenlerini büyük oranda etkilemiştir.  

Alan yazın taramasına göre daha önce sınıf ve branş öğretmenlerinin İngilizce dersine yönelik olarak 
görüşlerinin alındığı bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar genellikle “sınıf öğretmenlerinin 
İngilizce dersine yönelik görüşleri” ve “branş öğretmenlerinin ilkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik 
görüşleri” şeklinde olmuştur. Bu sebepten dolayı bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan bu 
çalışmanın ilkokul İngilizce derslerine giren sınıf ve branş öğretmenlerine sınıf içi etkinliklerde yol göstereceği 
varsayılmıştır. 

Araştırmanın amacı: İlkokullarda İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerine 
yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

Problem cümlesi: İlkokullarda İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde 
İngilizce dersine yönelik görüşleri nelerdir?  

Alt problemler: 

1. Sınıf ve branş Öğretmenlerinin İlkokul düzeyinde İngilizce öğretilmesine ilişkin görüşleri nelerdir? 
2. İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri ilkokul düzeyinde eğitim verebilmek için 

kendilerini ne derece yeterli görmektedir? 
3. İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin kullandıkları dil öğretim yöntem ve teknikleri 

nelerdir? 
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4. İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri öğrenci seviyesine göre eğitim yapabilmek için 
sınıf içinde neler yapmaktadır? 

5. İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin kullandıkları değerlendirme yöntemleri 
nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. “Karasar’a (2018) göre tarama modeli, geçmişte ya da halen var 
olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan birey, 
olay ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde 
değiştirme, etkileme çabası gösterilmez.” Araştırma doğası gereği nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması olarak tasarlanmıştır. Durum çalışmaları, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel almakta, araştırmacının 
kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek 2013). 
Nitel araştırmaların özelliği, çıktılardan ya da ürünlerden daha çok süreç ile ilgilenmesidir. Dolayısı ile nitel 
araştırmalarda anlamlar önem taşımaktadır (Meriam, 1988). Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman 
analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım, 1999). Araştırmada farklı 
okullarda görev yapan ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleriyle aynı konu üzerinde ve aynı 
amaç bağlamında görüşme yapılmıştır. Bu nedenle araştırmanın deseni durum çalışması desenlerinden olan iç 
içe geçmiş tek durum deseni olarak belirlenmiştir. “Yıldırım ve Şimşek’e (2016, s.301) göre iç içe geçmiş tek durum 
desenleri, tek bir durum içinde çoğu kez birden fazla alt tabaka veya birimin olduğu durumlarda kullanılır.” 

Çalışma Grubu 

Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklere yönelik 
görüşlerini belirlemek amacı ile çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örneklemdeki asıl nokta seçilecek olan durumların bilgi verme açısından 
zengin olmasıdır (Marshall, 1996). Önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. 
Ölçüt araştırmacı tarafından oluşturulur ya da daha önceden hazırlanmış ölçütler listesi kullanılabilir (Marshall 
&Rossman, 2014). 

Araştırmada, uygulamanın yapılacağı okulların seçimi yapılırken araştırmacıların amacına uygun olan 
katılımcıların bulunduğu okullar seçilmiştir. Bu sebepten dolayı ilkokul düzeyinde 2,3 ve 4. sınıfların İngilizce 
dersine giren İngilizce branş ve sınıf öğretmeni olan okullarda çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda katılımcıların 
demografik özellikleri verilmiştir. 

Tablo1.  

Araştırmaya Katılan Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Öğretmenler B1 B2 B3 S1 S2 S3 

Yaş 35 27 35 32 37 38 

Eğitim düzeyi Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans 

Branşı İngilizce İngilizce İngilizce Sınıf Öğrt. Sınıf Öğrt. Sınıf Öğrt. 

Kıdem yılı 7 4 6 5 10 12 

İngilizce dersine girdiği sınıf düzeyi 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2 3 4 

 

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya, 27-38 yaş aralığında 3 İngilizce, 3 Sınıf Öğretmeni katılım göstermiştir.  
Yapılan araştırmada 4-12 kıdem yılına sahip olan İngilizce öğretmenlerinin 2,3 ve 4.sınıflara, Sınıf öğretmenlerinin 
ise sırasıyla 2,3 ve 4. Sınıflara girmekte olduğunu görüyoruz. Araştırmaya katılan tüm öğretmenler lisans 
düzeyinde eğitim almışlardır. 

Veri Toplama Aracı 

İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerine yönelik görüşlerini 
belirlemek amacı ile veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşmelerde sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı ve esnekliği sebebi ile yazmaya ve doldurmaya dayalı 
testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı 
olması nedeniyle araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir(Yıldırım ve Şimşek, 2003).  
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Araştırmacılar bireysel görüşme sorularını hazırlarken öncelikle bu konuda daha önce yapılmış olan 
çalışmaları incelemiş ve başlangıçta 25 maddeden oluşan bir görüşme sorusu hazırlanmıştır. Daha sonra 25 
maddeden oluşan sorular, 3 alan uzmanı akademisyen tarafından incelenmiş ve katılımcılara yönelik olarak 
amaca hizmet eden 12 soruya indirilmiştir.  Hazırlanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme soruları katılımcılara 
birebir sorulmuş ve katılımcılardan izin alınarak sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Görüşme formunda 
katılımcılara ilkokul düzeyinde İngilizce dersine girmelerinin kendilerine getirmiş olduğu olumlu ve olumsuz 
yönleri sorulmuştur. Hazırlanan soruların kolay bir şekilde anlaşılır olmasına, katılımcıyı yönlendirmemesine ve 
içeriğinin çok boyutlu olmamasına dikkat edilmiştir. 

Araştırmanın geçerliliğini sağlamak için uzman görüşünden geçen sorular, katılımcılara uygulanmıştır. 
Araştırmanın güvenilir ve inandırıcı olması için katılımcıların istekli olması göz önünde bulundurulmuş ve kayıt 
altına alınan veriler katılımcılar tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın güvenirliğini artırmak için 
katılımcılardan elde edilen veriler ile bulguların tutarlılığı teyit edilmiştir. Bunun için ise görüşme formunun 
geliştirilmesinde kullanılan temel çerçeve ile birbirine uyumluluğu devamlı olarak kontrol edilmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmede araştırmayı yürüten iki araştırmacı görev almış ve görüşme sorularını 
araştırmacılardan bir tanesi sormuş, diğer araştırmacı ise katılımcının vermiş olduğu cevapları not tutma tekniği 
ile birlikte seli kayıt altına almıştır. Bu şekilde olası veri kaybının önüne geçilmiş verilerin amaca hizmet etmesine 
olanak sağlanmıştır. Araştırmanın iç tutarlılığını sağlamak için ise katılımcıların vermiş olduğu yanıtlara hiçbir 
şekilde müdahalede bulunulmamış ve yorum katılmamıştır. Ayrıca katılımcıların vermiş olduğu cevaplar 
araştırmada birebir alıntı yapılarak verilmiştir. Bunların yanı sıra araştırmanın dış geçerliliğini artırmak için ise 
araştırma süreci ve yapılan tüm işlemler ayrıntılı bir şekilde araştırmada sunulmuştur ve araştırmanın tüm verileri 
ve kayıtları saklanarak korunmaktadır. Araştırmanın güvenirliğini artırmak için ise öğretmenlerin vermiş olduğu 
yanıtlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı karşılaştırılması yapılmıştır 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın bireysel görüşme soruları, katılımcılara aynı araştırmacı tarafından jest, mimik ve tonlamalara 
dikkat edilerek aynı tarzda sorulmuştur. Araştırma soruları, katılımcıların kendilerini rahat hissettiği ortamlarda 
ve verilerin korunacağı bir ortamda yapılmaya çalışılmıştır. Katılımcılar tarafından cevaplanan sorular not alma 
tekniği yardımı ile birlikte sesli kayıt yapılarak iki araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Daha sonra 
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar araştırmayı yürüten araştırmacılar tarafından çözümlenmiştir. Bu veriler 
araştırmacılar tarafından temize çekilmiş ve doğruluğu sağlanmıştır. Katılımcıların vermiş olduğu cevapların bir 
kısmı araştırmanın bulgular bölümünde alıntı yapılarak verilmiştir.  

Araştırmada ki verilerin güvenirliğini sağlamak için araştırmayı yapan araştırmacılar dışında olan bir uzman 
tarafından veriler incelenmiş ve katılımcıların vermiş olduğu cevaplar ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan bireysel görüşme soruları aşağıdadır. 

1. İlkokul kademesinde İngilizce öğretimi için kendinizde ne gibi yeterlikler olduğunu düşünüyorsunuz? 
Neden? 

2. İngilizce dersinde kendinizi onların seviyesine indirmek için ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Yararlı 
oluyor mu? 

3. İlkokul düzeyinde verilen İngilizce dersinin gerekliliği ve faydasıyla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklar 
mısınız? 

4. İlkokul düzeyinde verilen İngilizce dersini verebilmek için üniversitede ne gibi bir eğitim aldınız? 
Aldıysanız yeterli geliyor mu? Nasıl bir eğitim verilmeliydi? 

5. İlkokul düzeyinde İngilizce öğretimi için MEB tarafından herhangi bir eğitim/seminer/konferansa tabi 
tutuldunuz mu? Aldıysanız yararlı buldunuz mu? Nasıl bir eğitim verilmeliydi? 

6. İlkokul kademesinde verilen İngilizce konularının/programının öğrencilerin seviyesine ne derece 
uygundur? Açıklar mısınız? 

7.İngilizce öğretiminde hangi öğretim yöntem/tekniklerini kullanıyorsunuz? Etkili oluyor mu? 

8. İngilizce öğretiminde ne gibi materyaller kullanıyorsunuz? Yeterli geliyor mu? 

9.  Öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek için hangi ölçme değerlendirme yöntemini kullanıyorsunuz? 
Neden?  
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10.  İlkokul düzeyinde İngilizce öğretimi için haftalık ders saati süresinin yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz? Neden? 

11.  Öğrencilerinizin İngilizce dersini sevmeleri için neler yapıyorsunuz? Yararlı oluyor mu? 

12. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve 
diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır 
(Tavşancıl ve Aslan, 2001). “Cohen, Manion & Morrison’a (2007) göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel 
içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır.”  İçerik analiz 
tekniği kullanılan araştırmada kodlar, MAXQDA 2018.2 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Temaların altında 
toplanan verilerde frekans’a (f) yer verilmiştir. Benzerlik gösteren veriler, belirli temalar ve kavramlar 
çerçevesinde bir araya getirilmiş olup, elde edilen verilerin kolay anlaşılabilir olması sağlanmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada belirlenen temalar; ilkokul İngilizce dersi öğretmen görüşleri, ilkokul İngilizce dersine giren öğretmen 
yeterlikleri, kullanılan dil öğretim yöntemleri, kullanılan teknikler ve kullanılan değerlendirme yöntemleridir. 
Araştırmanın içerik analizinde öncelikle katılımcılar arasındaki tutarlılık belirlenmiştir. Daha sonra görüşme 
formlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamına taşınmış ve birkaç kez okunmuştur. Katılımcıların vermiş 
olduğu cevaplar öncelikle temalara (kategoriye) ayrılmış ve araştırmacılar tarafından kategorize edilen veriler ayrı 
olarak kodlanmıştır. Daha sonra kodlanan veriler alanda uzman öğretim üyesi tarafından yeniden kodlanmıştır. 
Bu sayede araştırmanın iç güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzman görüşü alma, doğrudan alıntılara yer verme, 
çeşitleme yoluna gitme, birden fazla araştırmacıyı dâhil etme araştırmanın güvenirliğini artırmaktadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2003). 

Yapılan bu araştırmada aşağıdaki süreç izlenmiştir. 

- Görüşme esnasında araştırmacı not tutmuş ve katılımcıdan izin alınarak görüşme ses kaydına alınmıştır. 
Ses kaydı yapılan görüşmeler ve tutulan notlar bilgisayar ortamında yazıya çevrilmiştir. 

-Verilerin analiz edilmesi için alt problemler ve görüşme sorularından yola çıkarak, MAXQDA 2018.2 
programı kullanılarak, ilkokul İngilizce dersi öğretmen görüşleri, ilkokul İngilizce dersine giren öğretmen 
yeterlikleri, kullanılan dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenci seviyesine uygunluğu ve kullanılan değerlendirme 
yöntemleri temaları oluşturulmuştur. 

- Araştırmada elde edilen veriler incelenmiş ve birbiri ile ilişkili olan kodlar MAXQDA2018.2 programı 
kullanılarak kategoriye ayrılmıştır.  

- Oluşturulan alt kategoriler, alt problemler ve görüşmelerde kullanılan görüşme soruları dikkate alınarak 
oluşturulan ana temalar altında birleştirilmiştir. 

- İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri, MAXQDA 2018.2 programı 
kullanılarak, her tema altında ne sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiş ve kodlamalar frekansları ile tablolaştırılmıştır. 

- Analiz sürecinde, sınıf öğretmenlerine (S1, S2, S3), branş öğretmenlerine (B1, B2, B3) birer kod numarası 
verilmiştir. Araştırmaya katılanların görüşlerini açık ve net bir şekilde yansıtabilmek amacıyla bulgular doğrudan 
alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmada ki verilerin güvenirliğini sağlamak için araştırmayı yapan araştırmacı 
dışında olan 3 uzman tarafından veriler incelenmiş ve katılımcıların vermiş olduğu cevaplar ile karşılaştırma 
yapılmıştır. Araştırma bulgularında öğretmenlerle yapılan görüşmelerin doğrudan alıntılarına yer verilerek 
araştırmanın iç güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma kapsamında ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. 
Çalışmanın bu bölümünde ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin ilkokul İngilizce dersi 
öğretmen görüşleri, ilkokul İngilizce dersine giren öğretmen yeterlikleri, kullanılan dil öğretim yöntem ve 
teknikleri, öğrenci seviyesine uygunluğu ve kullanılan değerlendirme yöntemlerine yönelik görüşlerinden elde 
edilen bulgulara yer verilmiştir. İçerik analiz tekniği kullanılan araştırmada kodlar, MAXQDA 2018.2 programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. 

Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İlkokul Düzeyinde İngilizce Öğretilmesine İlişkin 

Görüşleri 
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Araştırmanın birinci alt probleminde, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretilmesine ilişkin olarak sınıf ve branş 
öğretmenlerinin görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.  

Tablo 2.  

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İngilizce Öğretilmesine Ilişkin Kodlar 

Kod                                          n:6 f 

Öneri 13 

Öğretmenin kendini sevdirmesi 2 

Haftalık ders saatinin artırılması 5 

İngilizce dersine Branş öğretmeninin girmesi 3 

İngilizce dersinin sevdirmesi 2 

Kitapta Türkçe açıklamaların yer alması 1 

Haftalık ders saatinin yeterliği 6 

Haftalık 2 saat yeterli 1 

Haftalık 2 saat yeterli değil 5 

İngilizce dersinin gerekliliği ve faydası 4 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersi gerekli 3 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersi gerekli değil 1 

Ödüllendirme 4 

 

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerine 
göre öğrencilere İngilizceyi sevdirmek için öncelikle öğretmenin kendini sevdirmesi daha sonra İngilizce dersini 
sevdirmesi gerekmektedir. Öğretmen görüşlerine göre, ilkokul 2,3 ve 4. sınıfta haftada 2 saat verilen İngilizce ders 
saatinin artırılması gerekmektedir. Haftalık ders saatinin ilkokul düzeyinde en az 5 saat olması yönünde görüş 
belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenler İngilizce dersine sınıf öğretmenlerinin değil branş öğretmenlerinin girmesi 
gerektiğini dile getirmişlerdir. Öğretmenlerle yapılan görüşmede İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğretmenlere 
göre İngilizce kitabında Türkçe açıklamalarında olması gerektiği belirtilmiştir.  

Öneri.İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri ile yapılan görüşmede tüm öğretmenler 
görüş bildirilmiş ve 2 öğretmen kendini ve İngilizceyi sevdirmeden, 5 öğretmen haftalık ders saatinin 
artırılmasından, 3 öğretmen İngilizce dersine Branş öğretmeninin girmesi gerektiğinden ve 1 öğretmen de 
İngilizce ders kitabında Türkçe açıklamalarında yer almasından bahsetmiştir. Aşağıda görüşme yapılan 
öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir.  

Katılımcı B.3: “…İngilizce dersini öğrencilerin sevmesi çok önemli. Ortaokulu düşünecek olursak öğrencilerin 
sevmesinin yanında öğrenmesi de gerekiyor. Yani toparlayacak olursak ilkokulda İngilizce dersini sevdirmemiz, 
ortaokulda ise öğretmemiz gerekiyor.” 

Haftalık ders saatinin yeterliği. Görüşme yapılan öğretmenlerin tamamına yakını haftada 2 ders saatinin 
yeterli olmadığını düşünmektedirler. Görüş bildiren öğretmenlerin büyük bir kısmı her gün en az 1 saat İngilizce 
dersinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer 
verilmiştir. 

Katılımcı B.2: “…Haftalık ders saatinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yetmiyor, çocuk bir sonraki haftaya 
kadar öğrendiklerini unutuyor. Haftada bir kere olunca diğer bir derste tekrar yapmak ve sonrasında derse 
başlamam gerekiyor. Bu da az olan ders saatini daha da azaltıyor” 

İngilizce dersinin gerekliliği ve faydası.Yapılan araştırmada öğretmenlerin çoğunluğu İngilizce dersinin 
ilkokul düzeyinde olması gerektiği ve öğrenciye ileriki yaşamında çok büyük fayda getireceğini söylemişlerdir. 
Görüşme yapılan öğretmenlerden bir tanesi ise ilkokulda İngilizce dersinin çok erken olduğunu ve öğrencilerin 
öncelikle kendi dillerine hâkim olması gerektiğini belirtmiştir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan 
alıntısına yer verilmiştir. 
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Katılımcı B.1: “…Şu anda 2. Sınıfta başlıyor İngilizce bence ana sınıfında da olmalı. Çünkü çocukların İngilizce 
’ye erken başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir çok Avrupa ülkesinde bu şekilde oluyor. Avrupa’da bu dil 
öğretimi çok erken yaşlarda olmaktadır. Kreşe kadar indirmek çoğu sıkıntıyı kaldıracağını düşünüyorum.” 

Ödüllendirme. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre ders içerisinde öğrenciye verilen ödül ve 
hediyeler, öğrencileri İngilizce dersine daha fazla teşvik etmektedir. Bu ödüllendirmelerin İngilizce dersini 
sevdirmeyi de amaçladığı düşünülmektedir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer 
verilmiştir. 

Katılımcı S.3: “…Genelde öğrencilerime ödüllendirme yapıyorum. Bir önceki hafta işlemiş olduğumuz dersin 
tekrarını mutlaka yapmaktayım.” 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yeterlikleri 
Araştırmanın ikinci alt probleminde, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretilmesine ilişkin olarak sınıf ve branş 

öğretmenlerinin bu yaş grubunda eğitim verebilmek için kendilerini ne derece yeterli gördüklerine yer verilmiş 
ve yorumlanmıştır.  

Tablo 3.  

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yeterliklerine Ilişkin Kodlar 

Kod                                             n:6          f 

Öğretmen yeterliği 3 

 İlkokul İngilizce dersi için kendimi yeterli görüyorum. 0 

İlkokul İngilizce dersi için kendimi yeterli görmüyorum. 3 

MEB tarafından düzenlenen eğitimler 5 

MEB tarafından seminer, kurs, hizmet içi eğitim, vs.                    
verildi. 

0 

MEB tarafından seminer, kurs, hizmet içi eğitim, vs.      
verilmedi. 

5 

Üniversitede alınan eğitim 6 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik eğitim aldım 1 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik eğitim almadım 5 

 

Tablo 3’e göre, araştırmaya katılan ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinden 3 tanesi 
İngilizce yeterliğine ilişkin, 5 tanesi MEB tarafından düzenlenen eğitimler konusunda ve 6 tanesi üniversitede 
alınan eğitim ile ilgili görüş bildirmiştir. Aşağıda buna ilişkin olarak bazı öğretmenlerin görüşüne yer verilmiştir. 

Öğretmen yeterliği.İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri ile yapılan görüşmede 3 
öğretmen görüş bildirmiş ve bu görüşlerde sınıf öğretmenleri ilkokul İngilizce dersi için kendini yeterli görmediğini 
ifade etmişlerdir. Aşağıda görüşme yapılan sınıf öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir.  

Katılımcı S.2: “…İngilizce dersi verecek kadar donanıma sahip olduğumu düşünmüyorum. Yüzeysel bilgi 
verdiğimi, derinlemesine öğretemediğimi düşünüyorum. Üniversitede bununla ilgili olarak ders almamış 
olmamızdan dolayı bir İngilizce öğretmeni gibi kendimizi yetiştirmememizden dolayı olsa gerek.” 

MEB tarafından düzenlenen eğitimler. Yapılan görüşmede katılımcı öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından ilkokul İngilizce dersine yönelik olarak herhangi bir seminer, konferans, hizmet içi eğitim vb. eğitim 
düzenlenmediğini ifade etmişlerdir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir. 

Katılımcı S.3: “…Herhangi bir eğitime tabi tutulmadım. Verilse iyi olurdu. İngilizcesi yeterli düzeyde olamayan 
öğretmenler için bu eğitimlerin olması gerekiyor. Özellikle doğu illerinde İngilizce öğretmek daha da sıkıntılı 
oluyor.” 

Üniversitede alınan eğitim. Araştırmaya katılan öğretmenler üniversitede alınan eğitim ile alakalı olarak 
görüş bildirmiş ve buna ilişkin olarak üniversitede ilkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik eğitim aldım diyen 
öğretmen sayısı 1 olurken, ilkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik eğitim almadım diyen öğretmen sayısı 5 
olmuştur. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir.  
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Katılımcı B.2: “…Çocuklara, öğrencilere öğretmek için ders aldık. Üniversitede oyunlar, videolar vb. 
materyallerle çocuklara öğretmek için eğitim aldık. Aldığımız bu dersler ilkokul düzeyinde idi.” 

Katılımcı S.1: “…Üniversitede İngilizce dersi aldım ancak almış olduğum ders öğretim düzeyinde değildi. Bu 
sebepten dolayı bu dersi almamamız bizi engelliyor.” 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Kullandıkları Dil Öğretim Yöntem ve Teknikler 
Araştırmanın üçüncü alt probleminde, İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin 

kullandıkları dil öğretim yöntem ve tekniklerine ilişki olarak görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.  
Tablo 4. 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Kullandıkları Dil Öğretim Yöntem Ve Tekniklere 
Ilişkin Kodlar 

Kod                                           n:6 f 

Kullanılan dil öğretim yöntem ve teknikleri 14 

Yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemi 3 

Soru-cevap yöntemi 3 

Oyunla öğretim yöntemi 2 

Düz anlatım yöntemi 2 

Drama yöntemi 2 

Gösterip yaptırma yöntemi 1 

Örnek olay yöntemi 1 

 

Tablo 4’e göre katılımcı öğretmenler derslerinde kullanmış oldukları dil öğretim yöntem ve tekniklerine 
ilişkin olarak 14 görüş bildirmişlerdir. 

Kullanılan dil öğretim yöntem ve teknikleri. Araştırmaya katılan öğretmenler kullanılan dil öğretim yöntem 
ve teknikleri ile alakalı olarak görüş bildirmiş ve derslerinde, yaparak-yaşayarak öğrenme ve soru-cevap yöntemini 
kullanan öğretmen sayısı 3, oyunla öğretim, düz anlatım ve drama yöntemini kullanan öğretmen sayısı 2 olurken 
gösterip yaptırma yöntemini kullanan öğretmen sayısı ise 1 olmuştur. Aşağıda buna ilişkin olarak bazı 
öğretmenlerin görüşüne yer verilmiştir. 

Katılımcı B.3: “…Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi, oyun tabanlı öğrenmeyi, proje ödevleri ile ve oyunla 
öğrenme yöntemini kullanıyorum. Derslerde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.” 

Katılımcı S.2: “…Yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemleri, drama, soru-cevap ve yeri geldiğinde de düz 
anlatım yöntemini kullanıyorum. İngilizce çok tekrar edilmesi gereken bir ders. Her ders neredeyse eski konuları 
tekrar ediyoruz.” 

Katılımcı B.1: “…Daha çok soru cevap ve interaktif uygulamaları kullanıyorum. Konuşma açısından soru-
cevap yararlı oluyor. İnteraktif uygulamalar, şarkılar ve etkinlikler çocukların ilgilerini çektiği için bunları 
kullanıyorum.” 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Seviyesine Göre Sınıf İçi Etkinlikleri 
Araştırmanın dördüncü alt probleminde, İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin 

öğrenci seviyesine göre eğitim yapabilmek için sınıf içinde neler yaptıklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş ve 
yorumlanmıştır.  
Tablo 5. 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Seviyesine Göre Sınıf Içi Etkinliklerine Ilişkin 
Kodlar 

Kod                                           n:6 f 

Öğrenci seviyesine göre ders yapma 6 

Öğrenci seviyesine göre ders yapmaktayım 3 
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Öğrenci seviyesine göre ders yapamıyorum 3 

Konuların/programın öğrenci seviyesine uygunluğu 6 

Konular/program öğrenci seviyesine uygun 3 

Konular/program öğrenci seviyesine uygun değil 3 

Kullanılan materyaller 14 

Videolar 4 

Oyun kartları 2 

Akıllı tahta 2 

Kes-yapıştırlar 2 

Kelime kartları 1 

Projeksiyon 1 

Boyama 1 

Renkli çıktılar 1 

 

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin tamamı, 
öğrenci seviyesine göre ders yapmadan ve konuların/programın öğrenci seviyesine uygunluğundan bahsetmiş ve 
görüşmede öğretmenlerin sınıf içi kullanmış oldukları materyallerle ilgili olarak da 14 görüş bildirmişlerdir. 

Öğrenci seviyesine göre ders yapma. İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenleri ile yapılan 
görüşmeye göre 3 öğretmen öğrenci seviyesine göre ders yapabildiğini, 3 öğretmen ise öğrencilerin seviyesine 
göre ders yapamadığını ifade etmiştir. Aşağıda buna ilişkin olarak bazı öğretmenlerin görüşüne yer verilmiştir. 

Katılımcı B.2: “…Yapıyorum. Onlarla oynuyorum. Gerektiğinde kendi yüzümü de boyuyorum.  Onların 
seviyesine inebildiğimi düşünüyorum.  Onlar benim eğlendiğimi görünce onlarda eğlenirken öğreniyorlar. 
Akademik anlamda aslına bakarsak çok fazla bir şey yapmıyoruz.” 

Katılımcı S.3: “…Ders anlatırken olayları dramatize etmeye çalışıyorum. Sınıfta rol yapıyoruz. Tabiki 
İngilizceye tam hâkim olmadığım için onların seviyesine uygun bir çalışma ortamı oluşturamamaktayım.” 

Konuların/programın öğrenci seviyesine uygunluğu. Öğretmenlerle yapılan görüşmede 3 öğretmen 
konuların/programın öğrenci seviyesine uygun olduğunu, 3 öğretmen ise konuların/programın öğrenci seviyesine 
uygun olmadığını ifade etmiştir. Aşağıda buna ilişkin olarak bazı öğretmenlerin görüşüne yer verilmiştir. 

Katılımcı S.2: “…Konuları öğrencilerin seviyesine göre ağır buluyorum. Daha da sadeleştirilmesi gerekmekte. 
İngilizce kitaplarında Türkçe karşılıklarının olması ve okunuşunun belirtilmemesi eksiklik olarak görmekteyim.” 

Katılımcı B.1: “…2. sınıfta ve 3. sınıfta uygun olduğunu düşünüyorum. 4. Sınıfın biraz ağır olduğunu 
düşünüyorum. İlkokulda yazmaya yönelik konuların olması ağır olmaktadır.” 

Kullanılan materyaller. Yapılan araştırmadagörüşmede İngilizce dersinde öğretmenler video, oyun kartları, 
akıllı tahta, kes yapıştır materyallerini ve bunlarla birlikte kelime kartları, projeksiyon, boyama ve renkli çıktıları 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Aşağıda görüşme yapılan sınıf öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir.  

Katılımcı S.1: “…Derslerde video kullanıyoruz. Kelime kartlarını kullanmaktayım. Sınıfımızdaki eşyaların 
üzerine isimlerini yazıyoruz. Tabi bunlar yeterli gelmiyor. Kelime kartlarını internetten alıyoruz. Yapılan bu 
çalışmaların İngilizce sınıfında yapılması öğrencilerin öğrenmesi açısından çok büyük bir fayda sağlayacağını 
düşünüyorum.” 

Katılımcı B.2: “…En çok akıllı tahtayı kullanıyorum. Yetmediği yerlerde kendim video getiriyorum. İngilizceyi 
çocuklara oyunlara öğretmeye çalışıyorum.” 

İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş ÖğretmenlerininKullandıkları Değerlendirme Yöntemleri 
Araştırmanın beşinci alt probleminde, İlkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin derslerde 

kullanmış olduğu değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır. İçerik analiz 
tekniği kullanılan araştırmada kodlar, MAXQDA 2018.2 programı kullanılarak çözümlenmiştir. 
Tablo 5. 
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İlkokul İngilizce Dersine Giren Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Kullandıkları Değerlendirme Yöntemlerine Ilişkin 
Kodlar 

Kod                                           n:6 f 

Değerlendirme yöntemleri 9 

Çoktan seçmeli test 2 

Ders içi performans 1 

Klasik yazılı sınav 1 

Sözlü sınav 1 

Ünite sonlarında quiz 1 

Ödev takibi 1 

Kazanım değerlendirme 1 

Doğru-yanlış testi 1 

 

Tablo 4’e göre katılımcı öğretmenler derslerinde kullanmış oldukları değerlendirme ilişkin olarak 9 görüş 
bildirmişlerdir. 

Kullanılan değerlendirme yöntemleri.Araştırmaya katılan öğretmenler kullanılan değerlendirme 
yöntemleri ile alakalı olarak görüş bildirmiş ve derslerinde, 2 tane öğretmen çoktan seçmeli testi kullandığını ifade 
etmiş ve bununla birlikte diğer öğretmenlerde öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirdiklerini, klasik 
yazılı sınav, sözlü sınav, ünite sonlarında quiz, ödev takibi, kazanım değerlendirme testi ve doğru-yanlış testi 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda görüşme yapılan öğretmenlerin doğrudan alıntısına yer verilmiştir. 

Katılımcı B.3: “…Seviyelerini ölçmek için herhangi bir değerlendirme yöntemi kullanmıyorum. Bunun yerine 
sevdirmeye çalışıyorum. Ödevlerine bakarak seviyelerini tespit ediyorum. Öğrencileri değerlendirmenin bu seviye 
gerekli, görmüyorum.” 

Katılımcı S.2: “…Çoktan seçmeli testleri kullanmaktayım. Sebep olarak ta öğrencilerin henüz İngilizce 
kelimeleri daha yazamayışı diğer değerlendirme yöntemlerini kullanmamı engelliyor.” 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırma problemine ilişkin bulgular birleştirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmada, ilkokulda İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu soruyu cevaplamak için öğretmenlerin ilkokul düzeyinde İngilizce öğretilmesine ilişkin olarak 
görüşleri, öğretmenlerin yeterlikleri, sınıf içerisinde kullanmış oldukları dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenci 
seviyesine uygun olarak sınıf içinde neler yaptıkları ve kullanmış oldukları değerlendirme yöntemlerine ilişkin 
olarak görüşleri ilkokul İngilizce dersine yönelik ışık tutan bulgulardır.  

Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerine göre, İngilizce dersinin 
verimli ve faydalı olması için öğretmenin öncelikle öğrenciye kendini sevdirmesi gerekmektedir. Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığınca (2013), İngilizce diline karşı olumlu tutum geliştirmek hedeflerden birisidir. Bunun yanında 
öğretmenlerin büyük çoğunluğu haftada 2 saat olan İngilizce ders saatinin yetersizliğini dile getirmiş ve bu 2 ders 
saatinin artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla paralel olarak Bayyurt (2012),  Eurodyce raporunda da 
belirtildiği gibi Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğunda yabancı dil eğitimi anaokulu ya da ilkokul 1. sınıftan 
itibaren başladığını belirtmiştir. Ders saatinin az olması öğrencileri bir sonraki haftaya kadar olan süreçte 
öğrenmiş oldukları bilgileri unutmasına sebep olmakta olduğunu söylemişlerdir. Araştırmada özellikle sınıf 
öğretmenleri hangi düzeyde olursa olsun İngilizce derslerine İngilizce Branş öğretmenlerinin girmesi gerektiğini, 
İngilizce öğretmenlerinin derse ve konuya daha hakim olduklarını ifade etmişlerdir. Branş öğretmenleri öğrenciye 
kendini sevdiren öğretmen zamanla İngilizce dersini de öğrenciye sevdirmektedir. İngilizce dersini öğrenciye 
sevdirmek istiyorsak öncelikle öğrenciye özellikle bu seviyede kendimizi sevdirmemiz gerekmekte yanıtını 
vermişlerdir. Araştırmada sınıf öğretmenleri ilkokul İngilizce ders kitabında Türkçe açıklamalarında olması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun sebebi olarak da İngilizce seviyelerinin yeterince olmayışı olduğunu dile 
getirmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu ilkokul düzeyinde İngilizce dersinin gerekli olduğunu ifade etmiş 
ve ileriki sınıflara hazırlık olması açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünmektedirler. “Aybek (2015) 
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yapmış olduğu araştırmada, İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğunun ilkokul ikinci sınıftan itibaren yabancı dil 
eğitimi verilmesinin olumlu olarak değerlendirdiğini ve yabancı dil eğitiminin çocuk için yararlı olacağını ve onların 
ufuklarını genişleteceğini belirttiğini ifade etmiştir.” Bunun yanında literatürde yer alan görüşe göre, ikinci ya da 
yabancı dil olarak İngilizcenin erken yaştaki öğrencilere yönelik izlence uygulamaları konusunda 2000’li yıllarında 
başında beri bir çok ülkenin yabancı dil eğitim sistemleri yeniden yapılandırılma ya da yeni eğitim reformlarının 
hayata geçirilmesi söz konusudur (Bayyurt, 2006, 2010, 2012; Bayyurt & Alptekin, 2000; Enever, 2011; Garton, 
Copland & Burns, 2011; Haznedar, 2012; Kırkgöz, 2007, 2008; Lopriore, 2002; Nikolov & Curtain, 2000, akt. 
Bayyurt, 2012). Öğretmenler ödüllendirme yaparak öğrenciye İngilizceyi sevdirmeyi amaçlamış ve İngilizce 
dersine yönelik olarak onları teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. 

Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf öğretmenleri kendi yeterlikleri ile ilgili olarak görüşlerinde 
ilkokul İngilizce dersi için kendilerini yeterli görmemektedirler. Bunun sebebi olarak da İngilizce dersi verecek 
kadar donanıma sahip olmadıklarını bir İngilizce öğretmeni kadar İngilizceye hâkim olmadıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcı sınıf ve branş öğretmenleri bu düzeyde İngilizce dersi verebilmek için MEB tarafından herhangi bir 
eğitime tabi tutulmadıklarını belirtmişlerdir. Burada hem İngilizce branş öğretmenleri hem de sınıf öğretmenleri 
ilkokul düzeyinde ders verebilmek için MEB tarafından hizmet içi eğitim, kurs, seminer vs. gibi eğitimlerin 
verilmesinin kendileri için çok yarar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu 
üniversitede İngilizce öğretimi dersi alamadıklarını ifade etmiş ve bu eksikliğin giderilmesi yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Üniversitede Türkçe öğretimi, Matematik öğretimi, Hayat bilgisi öğretimi gibi İngilizce öğretimi 
derslerinde olması gerektiği söylenebilir.  

Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içerisinde kullanmış oldukları 
dil öğretim, yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerine göre, öğrencilerin ilgisini çektiği için genellikle yaparak-
yaşayarak öğrenme yöntemini kullandıkları görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerde bilgilerin kalıcılığını 
sağlamak amaçlı olarak soru-cevap yöntemi, oyunla öğretim yöntemi, düz anlatım yöntemi ve drama yöntemi de 
tercih edilmiştir. Az sayıda öğretmen ise derslerinde gösterip-yaptırma ve örnek olay yöntemlerini de 
kullanmışlardır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca (2013) çocukların gelişim özellikleri ve öğrenme alanlarına 
uygun olarak oyun, şarkı, elişi gibi etkinlikler onları etkin tutarak eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerin 
yapılması hedeflenmiştir. Öğrencilerde verilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak amaçlı olarak çok sayıda yöntem ve 
tekniğin kullanılması ve ayrıca dil öğretimine yönelik yöntem ve tekniklerin seçilmesi ayrı bir önem arz 
etmektedir. Bu sebepten dolayı dil öğretiminde en çok fayda sağlayan öğretim yöntem ve tekniklerin İngilizce 
dersinde kullanılması gerektiği söylenebilir. 

İlkokul İngilizce dersine giren sınıf öğretmenlerinin öğrenci seviyesine göre ders yapabildiği, branş 
öğretmenlerinin ise öğrenci seviyesine göre ders yapamadığı görülmüştür. Bu durumun sebebi olarak da sınıf 
öğretmenlerinin, sınıf öğretmeni olmasından dolayı öğrenci seviyesine inmekte zorlanmadığı, branş 
öğretmenlerinin ise bu seviyedeki çocuklara yönelik olarak nasıl ders anlatması gerektiği ile ilgili bir eğitim 
almaması gösterilebilir. Katılımcı branş öğretmenleri programda yer alan konuların öğrenci seviyesine uygun 
olduğunu düşünürken, sınıf öğretmenleri programda yer alan konuların öğrenci seviyesine uygun olmadığını 
düşündükleri gözlemlenmiştir. Yine bu durumun sebebi olarak da İngilizce branş öğretmenlerinin konulara hâkim 
olması, sınıf öğretmenlerinin ise konulara hâkim olmayışı bu görüşe sebep olmuş olduğu düşünülmektedir. Bu 
bulguya paralel olarak ilkokul 2. sınıf İngilizce dersine giren Branş öğretmenleri ile “Alkan ve Arslan’ın (2014) 
yapmış olduğu “İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında, öğretmenlerin 
%46’sı öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olduğunu, % 20’si ise uygun olmadığını 
belirtmişlerdir.” Araştırmaya katılan öretmenler sınıflarında materyal olarak genellikle İngilizce videoları tercih 
ettiği ve bunun yanında oyun kartlarını, akıllı tahtayı, kes-yapıştır etkinliklerini, kelime kartlarını, projeksiyonu, 
boyamayı ve renkli çıktıları kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin bir kısmı ise sınıflarda materyal eksikliğinden 
bahsetmiş ve bu durumun öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine engel olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulguyla 
paralel olarak “Aybek (2015) yapmış olduğu araştırmada, öğretmenlerin çoğunun, araç-gereç yetersizliğinden 
dolayı İngilizce dersinde sorunla karşılaştıklarını belirttiğini ifade etmiştir.” 

 Araştırmada ilkokul İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içerisinde öğrencileri 
değerlendirmede, çoktan seçmeli testleri ve bunun yanında ders içi performans değerlendirme, klasik yazılı sınav, 
sözlü sınav, quiz, ödev takibi, kazanım değerlendirme ve doğru-yanlış testlerini kullandıkları görülmüştür. 
Öğrencilerin değerlendirilmesinde ilkokul İngilizce programı, proje, ürün dosyası, kalem-kağıt sınavları, akran 
değerlendirmesi ve öğretmen gözlemleri gibi değerlendirme teknikleri önermektedir (TTKB [Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı], 2013). Burada önerilen tekniklerin daha çok ilkokul düzeyinde İngilizce dersinde öğrencileri sınavla 
değerlendirmek yerine sınıf içi performanslarına göre değerlendirme tekniklerinin yer aldığını söyleyebiliriz. 
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Araştırmada, ilkokulda İngilizce dersine giren sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri ve buna ilişkin önerileri 
beş grupta toplanmıştır. 

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşüne göre İngilizce dersinin verimliliği için öğretmenin öncelikle 
kendini sevdirmesi daha sonra İngilizce dersini sevdirmesi gerekmektedir.  Haftalık 2 saat olan ders saati çok 
yetersiz geldiğinden dolayı en az 5 saat olarak artırılması ve İngilizce dersine giren sınıf öğretmenlerine kolaylık 
sağlaması açısından ders kitabında Türkçe açıklamalara da yer verilmesi yarar sağlayabilir. İlkokul düzeyinde 
İngilizce dersi gereklidir ve olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

2. Araştırmada katılımcı öğretmenler ilkokul düzeyinde İngilizce dersi verebilmek için kendini yeterli 
görmemektedirler. Bu sorunu çözmek için İngilizce derslerine sınıf öğretmenlerinin girmeyip sadece branş 
öğretmenlerinin girmesini sağlamamız yeterli olacaktır.  Ayrıca hem Branş öğretmenlerine hem de sınıf 
öğretmenlerine yönelik olarak MEB tarafından eğitimler yapılması öğretmenlere yarar sağlayacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğretmenlere temel olması açısından üniversitede İngilizce öğretimi derslerinin verilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Araştırmada öğretmenlerin öğrencilerin seviyesine ve kişisel özelliklerine göre dil öğretim yöntem ve 
teknikleri kullandıkları görülmüştür. Kullanılan bu yöntemler dışında öğrencilerin İngilizceyi sevebilecek ve aynı 
zamanda öğrenebilecek yöntemlerinde kullanması gerektiği söylenebilir. 

4. İlkokul düzeyinde verilen İngilizce eğitimi için öğretmenlerin öğrenci seviyesine uygun ders yapması, 
kullanılan materyallerin öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayacağı materyallerden seçilmesine özen 
gösterilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun dışında ders kitabında yer alan konuların uzmanlarca kontrol 
edilerek öğrenci seviyesi ve yaşamına uygun konulardan seçilmesi gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır.  

5. Araştırmada katılımcı öğretmenlerin sınıf içerisinde birden fazla değerlendirme yöntemleri kullandıkları 
gözlemlenmiştir. Öğrencileri bu seviyede sınavla değerlendirmenin yerine öğrencilerin performanslarının dikkate 
alındığı değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmada elde edilen bulguların ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. 

Haftalık 2 saat olan ders saati sayısı sınıf seviyesine göre dereceli olarak artırılması önerilebilir. 

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi ve yenilemesi hizmet içi eğitimlerle sağlanabilir. 

İlkokul düzeyinde İngilizce eğitimi için sorumlu öğretmenler MEB tarafından eğitime tabi tutulabilir. 

İlkokul İngilizce dersine yönelik olarak üniversitede İngilizce öğretimi dersi verilebilir. 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik olarak kullanılacak dil öğretim, yöntem ve teknikleri belirlenip 
öğretmenlere rehberlik sağlanabilir. 

Branş öğretmenlerine yönelik öğrencilerin seviyesine göre ders yapması konusunda eğitimler 
düzenlenebilir. 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik olarak kullanılacak süreç değerlendirme yöntemleri ile ilgili 
yönlendirmeler yapılabilir. 

İlkokul düzeyinde İngilizce dersine yönelik olarak kullanılacak materyaller konusunda öğretmenlere 
rehberlik sağlanabilir. 
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İlkokuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Yaşanan Güçlükler ve 

Başetme Stratejileri: Suriyeli Mülteciler Örneği 

Ayten İflazoğlu Saban289, Serpil Keskin290, Şehide Arslanhan291 

 

Difficulties Encountered in Teaching How to Read and Write and the Coping Strategies: 

A Sample of Syrian Refugees 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 

okuma- yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerini 

belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adana ili Seyhan ile Yüreğir 

ilçelerinde görev yapan ve sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan 16 ilkokul birinci sınıf öğretmeni 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenler Suriyeli öğrencilerin okula uyum 

sürecinde karşılaştıkları güçlükleri; iletişim kuramama, yönergeleri takip edememe, öğrencilerin 

hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması şeklinde sıralamışlardır. Öğretmenlerin Arapça bilen 

öğrenci, öğretmen veya veli yardımıyla ve çocukların ortak dili olan oyunlarla bu güçlüklerle başetmeye 

çalıştıkları görülmüştür. Öğrencilerin ilkokuma yazmaya hazırlık sürecinde defterleri sondan başa doğru 

açtıkları ve yazılarını sağdan sola doğru, sesleri tersten yazmaya çalıştıkları görülmüştür. Sesi hissetme 

ve tanıma sürecinde öğretmenler en çok görsel kart, görsel sunu mataryalleri ile sesin neyin sesine 

benzediğini buldurma gibi stratejilerden faydalanmışlardır. Öğretmenler bu uygulamaları dikkat çekici 

oldukları için, bu materyalleri ise öğrenmenin somutlaştırılması ve kalıcılığının sağlanması nedeniyle 

seçtiklerini dile getirmişlerdir. İlkokuma yazma öğretimi sürecinde Suriyeli öğrencilerin karşılaştıkları 

güçlükleri; görsellerle sesleri eşleştirememe, sesi telaffuz edememe, sesin geçtiği kelimelere örnek 

verememe, oluşturulan kelimeleri anlamlandıramama, hecelerden kelime oluşturamama, kelimeleri 

okuyamama ve telaffuz etmede zorlanma, uzun metinler oluşturamama, kelime yazarken 'ı, i, o, ö,…' 

gibi sesli harfleri eksik yazma olarak sıralamışlardır. Suriyeli öğrencilerin özellikle Arap alfabesinde 

olmayan "ö, o, ı, i, j, p, ü" seslerini tanımada zorlandıkları ve kelimeleri yazarken sesli harfleri yazmayı 

unuttukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dil probleminden dolayı oluşturulan kelimeleri ve 

cümleleri anlamlandırmada problem yaşadıkları görülmüştür.  Öğretmenler yaşanan güçlüklerle 

başetme yollarını; görsel kartlar ve materyallerden yararlanma, kısa metinlerle çalışma, somutlaştırma 

ve tekrar yoluna başvurma şeklinde sıralamışlardır. Öğretmenler okuma yazma sürecine yönelik görsel 

materyallerin arttırılması, Suriyeli öğrencilerin öncelikle okul öncesi eğitim alması ve Suriyeli 

öğrencilere önce Türkçe öğretilmesi yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Suriyeli öğrencilere okuma 

yazma öğretme sürecini neye benzetirsiniz sorusuna 7 öğretmen olumsuz, 8 öğretmen olumlu metafor 

üretmiştir.  

Anahtar Sözcükler: İlkokuma yazma öğretimi, mülteci, sınıf öğretmeni, ses temelli cümle yöntemi 
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Difficulties Encountered in Teaching How to Read and Write and the Coping 

Strategies: A Sample of Syrian Refugees 

Abstract 

The purpose of this study is to identify the difficulties encountered in teaching how to read and 

write by first grade primary school teachers who have Syrian refugees in their classroom and the 

strategies they use in order to cope with these difficulties. The study utilized phenomenological design, 

one of the qualitative research designs. The participants were 16 first grade primary school teachers who 

worked in Seyhan and Yüreğir towns of Adana and had Syrian students in their classroom in the 2017-

1018 education year. Data were collected through a semi-structured interview form developed by the 

researchers. Data were analyzed using content analysis method, which is a qualitative analysis method. 

The teachers listed the problems encountered in the adaptation to school process as difficulties in 

establishing communication, following the instructions, and insufficient readiness level. The teachers 

were found to cope with these problems with the help of a student, teacher or parent who spoke Arabic 

and with communication through games, the common language of children.  The students reportedly 

opened their notebooks backwards and tried to write from right to left and write the sounds backwards.  

The teachers were found to benefit mostly from the strategies such as using visual cards and visual 

presentations and asking students to find what that sound resembled.  They reportedly used these kinds 

of practices in order to make the topic more interesting, concrete, and permanent.  The difficulties 

encountered by Syrian students in learning how to read and write included matching the visuals with 

sounds, pronouncing the sounds, giving examples about the words including that sound, interpreting the 

words that were formed, forming words from syllables, reading and pronouncing the words, forming 

long texts, and missing vowels such as 'ı, i, o, ö,…' in writing. It was found that Syrian students had 

difficulties in recognizing especially the sounds that did not exist in Arabic alphabet such as "ö, o, ı, i, 

j, p, ü" and forgot to write the vowels. In addition, they were found to have difficulties in interpreting 

the words and sentences due to the language problem. The teachers’ coping strategies included 

benefitting from visual cards and materials, working on short texts, and using abstraction and repetition. 

Teachers’ recommendations regarding the Syrian students’ education process included firstly providing 

them with pre-school education and firstly teaching them Turkish. When the teachers were asked to 

indicate what it was like to teach Syrian students, 7 teachers used negative and 8 teachers used positive 

metaphors.  

Keywords: Primary school teachers, sound based sentences method,  Syrian refugees, teaching how to 

read and write, 

 

Giriş 

Toplumsal bir varlık olarak insanların iletişim kurmaları önemlidir. Bilgi çağında 

bireyler hem kendi gereksinimlerini gidermek hem de duygu ve düşüncelerini başkalarıyla 

paylaşmak, bilgi kazanmak ve dengeli biçimde yaşayabilmek için toplumdaki diğer bireylerle 

iletişim kurmak zorundadır. Dili etkili kullanmak iletişim açısından önemlidir. Dil bir bildirişim 

aracıdır. Ancak basit değil, çok yönlü, çok güçlü bir sistemin aracıdır. İnsanı yücelten, 

onurlandıran, ona saygınlık kazandıran sosyal bir kurumdur. İnsanoğlu zihnini akıl, zeka, 

yaratıcılık bağlamında kullanır ve ürün olarak duygu ve düşüncelerini dil ile dışa vurur, dil ile 

paylaşır (Akyol, 2015; Sağır ve Atalay, 2016; Yılmaz, 2009; Yiğit, 2009). Dolayısıyla dil 

sadece iletişim kurmada değil, önemlisi düşüncelerin üretilmesi sürecinde de önemlidir. Dil 
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hem bireylerin toplum içinde diğer bireylerle iyi bir iletişim kurmasını, hem de temel dil 

becerileri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine 

bağlı olarak, eğitim alanındaki öğrenmelerin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesine olanak 

sağlar. Bunun yanında dilin kültür taşıyıcısı olma, başka kültürlerle ilişkiye girme, kendine ait 

değerleri başka uluslara tanıtma ve taşıma gibi birçok işlevi olduğu da anlaşılmaktadır (Güneş, 

2007).  

İnsanoğlu ve dolayısıyla toplumlar dil aracılığı ile kendilerini var edebilirler. Bu 

bağlamda dilin bir diğer işlevi insanın kendini ve çevresini var etmesini sağlamak olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle yeryüzünde tek bir dilden söz etmek mümkün değildir. Her toplum 

kendi iletişim sistemini diğer toplumlardan farklı bir biçimde belirlemiştir. “Her dilde ses bilgisi 

(fonoloji), sözdizimi (sentaks) vb. açılardan farklıdır (Börekçi, 2009, 2)”. Bu sebeple dünya 

dilleri köken ve yapı olmak üzere iki ölçüte göre sınıflandırılmış, her dil kendine özgü kuralları 

ile var olmuştur. Türkçenin de sondan eklemeli bir Ural-Altay Dili olduğu herkesçe kabul 

görmüştür. Arapça ise Hami-Sami dil ailesi içerisinde yer almaktadır. Gramer kuralları 

bakımından birbirine pek de yakın olmayan bu iki dilin birbirine tam zıt olduğu bazı özellikler 

bulunmaktadır. Özellikle Türkçe cümle yapısında yüklemin en sonda yer alıyor olması gibi.   

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin ilk örnekleri Araplara Türkçe öğretimidir. 

Bunun yanında Arapçanın Türkçe ile aynı dil ailesi içerisinde yer almaması, anadili Arapça 

olan kişilerin Türkçeyi öğrenme aşamasında bazı zorluklarla karşı karşıya kalmalarına sebep 

olmaktadır. Araplara Türkçe öğretiminin uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara 

yönelik çözüm önerileri çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur (Akkaya ve Gün, 2016; 

Bölükbaş, 2011; Dönmez ve Paksoy, 2015; Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012; İnan ve Öztürk, 2015; 

Özdemir ve Yazıcı 2018). Yapılan bu çalışmalar sonucu alfabe, dil ve ses bilgisi, yöntem ve 

teknik, materyal, iki dillilik, temel beceri alanları konularında sorunların ve güçlüklerin 

yaşandığı belirlenmiştir. 

 Akkaya ve Gün (2016) yaptıkları çalışmada her iki dilin (Türkçe-Arapça) alfabelerinin 

farklı olması nedeniyle öğrenenlerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma vb. temel dil 

becerilerinde zorlandıklarını belirlemişlerdir. Bu becerilerin temelinde ses ve dolayısıyla 

harfler olduğundan bu zorluklarla baş edilebilmesi için öğretimde sese dayalı becerilere daha 

fazla yer verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Derman’a göre (2010) yabancı uyruklu 

öğrenciler Türkiye Türkçesiyle konuşurken seslerin telaffuzu noktasında kendilerini yeterli 

görmemektedirler. Bölükbaş’a göre (2011) Arap öğrencilerin sözcük seçimi konusundaki 

yanlışlarının %60,3’ü anadillerinden yaptıkları olumsuz aktarımlardan kaynaklanmaktadır. 
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2011 yılında Suriye’deki iç savaş sebebiyle birçok Suriyeli başta Türkiye olmak üzere 

farklı ülkelere göç etmek ve sığınmak zorunda kalmıştır. Ülkemizde iç savaştan kaçarak gelen 

Suriyeli vatandaşlar mülteci veya sığınmacı olarak değil Türkiye’de “geçici koruma” 

statüsünde hayatlarını idame ettirmektedir (Kağnıcı, 2017). Özellikle çocuk mültecilerin 

entegrasyonu risk grubunda oldukları için önemlidir. Bununla birlikte bütünüyle Suriyeli 

mültecilerin durumu düşünüldüğünde uyum problemlerinin olduğu ve bu konuda birçok zorluk 

yaşadıkları görülmektedir. Bu noktada dil önemli bir engel oluşturmaktadır.  Ülkemizde 

Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonuna yönelik projeler yürütülmektedir 

(https://pictes.meb.gov.tr/izleme). AB Türkiye delegasyonu arasında imzalanan yardım 

programı çerçevesinde yürütülen bu projelerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının (MEB, 2016)  

Suriyeli öğrencileri Türk Eğitim sistemine entegre edilmesi ile ilgili politikaları doğrultusunda 

ilkokul birinci sınıfa devam etmesi gereken Suriyeli öğrencilerin kendi yaşıtları ile birlikte 

devlet okullarında eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığı görülmektedir. 

Bu kapsamda entegre edilen Suriyeli öğrenciler ülkemizde okuma yazma öğretiminde 

benimsenen Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma yazma öğrenmektedir. Bu yöntemde 

amaç öncelikle öğrencilere sesleri kavratmaktır. Sesler verilerek okuma yazma öğretimine 

geçilir. Sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye geçilerek okur-yazarlığa ulaşılır. 

Ses Temelli Cümle Yöntemi, ilk okuma yazma öğretimine seslerle başlanmasını öngören bir 

yöntemdir. Bu yöntemin temel özelliği anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra 

seslerden hecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmasıdır. Özetle söylemek gerekirse bu 

yöntemle ilk okuma yazma öğretimi kısa sürede cümle oluşturacak şekilde düzenlenmektedir 

(Akyol, 2015). 

Bu araştırmanın odak noktası sınıflarında Suriyeli öğrenci olan birinci sınıf 

öğretmenleridir. Her ne kadar Arapça kökenli kelime sayısının oldukça fazla olduğu bilinen 

Türk dilinin Araplara Türkçe öğretirken bir avantaja dönüşmesi sağlanabilecek olsa da 

öğretmenlerin bu süreçte yaşadıkları güçlükleri ve bu güçlüklerle başetme stratejilerini 

belirlemek önemlidir. Bu araştırmanın sonuçları; uygulamada ilkokul birinci sınıf okutan ve 

sınıflarında Suriyeli öğrenci olan öğretmenlere, öğretmen eğitimi programlarını düzenleyen 

kurumlara katkıda bulunması açısından önemlidir.  

 

Araştırmanın Amacı 

       Bu araştırmanın amacı, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan ilkokul birinci sınıf 

öğretmenlerinin okuma - yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle 

baş etme stratejilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

https://pictes.meb.gov.tr/izleme
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1. Öğretmenlerin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum aşamasında 

karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başetme stratejileri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine;  

- hazırlık,  

- sesi hissetme, tanıma ve okuma-yazma  

- sesten hece oluşturma ve heceleri okuma-yazma  

- heceden kelime oluşturma ve kelimeleri okuma-yazma  

- kelimeden cümle oluşturma ve cümleleri okuma-yazma  

aşamalarında karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejileri nelerdir? 

3. Öğretmenlerin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimi 

sürecine ilişkin önerileri nelerdir? 

4. Öğretmenlerin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine 

ilişkin metaforları nelerdir? 

Yöntem 

       Bu araştırmada sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan ilkokul birinci sınıf 

öğretmenlerinin okuma- yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle 

baş etme stratejilerini belirlemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden, olgu bilim deseni 

(fenomenoloji) kullanılmıştır. 

 

Çalışma Grubu  

       Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adana ili Seyhan ile 

Yüreğir ilçelerinde görev yapan ve sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan 16 ilkokul birinci 

sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacı tarafından öğretmenlerin; (1) 

sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunması, (2) gönüllü olarak çalışmaya katılması ölçüt 

olarak belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 1.  

Çalışma Grubunun Özellikleri. 
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                           Katılımcı Özellikleri  f % 

 

Cinsiyet 

Kadın  9 56.2 

Erkek  7 43.8 

 Toplam  16 100 

 

 

Mesleki Kıdem 

1-5 Yıl 1  6.2 

16-20 Yıl 8 50.0 

21 Yıl ve Üstü 7 43.8 

 Toplam  16 100 

 

Sınıftaki Yabancı 

Uyruklu Öğrenci 

Sayısı 

1-3 Öğrenci 6  37.5 

4-6 Öğrenci 6  37.5 

7 ve Üstü Öğrenci 4  25.0 

Sınıfta Konuşulan 

Yabancı Dil 

Arapça  16 100 

 Toplam  16 100 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 9'u kadın, 7'si erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerim mesleki kıdemlerine bakıldığında 1 öğretmenin 1-5 yıllık, 8'inin 16-20 yıllık ve 

7'sinin 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olduğu görülmüştür.  Sınıflarında bulunan yabancı uyruklu 

öğrenci sayıları incelendiğinde, öğretmenlerden 6'sının 1-3 öğrenci, 6'sının 4-6 öğrenci, 4'ünün 

ise 7 ve üstü öğrencisi bulunduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan bütün öğretmenlerin 

yabancı uyruklu öğrencilerinin anadillerinin Arapça olduğu belirlenmiştir.  

 

Veri Toplama Aracı 

       Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcıların kişisel 

bilgilerini belirlemek üzere üç soru ile sınıflarında bulunan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 

okuma- yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme 

stratejilerini belirlemek üzere 17 açık uçlu soru bulunmaktadır. Açık uçlu sorular, ilgili literatür 

taranarak ve sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan iki öğretmenin görüşleri dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formunun, geçerliliği, anlaşılırlığı ve 

uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların önerileri 
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doğrultusunda görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra yapılan pilot uygulama 

sonucunda gerekli düzelmeler yapılmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.  

       Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmanın ölçütlerine uyan ilkokul birinci sınıf 

öğretmenlerine araştırmacı tarafından uygulanarak, öğretmenlerin görüşleri yazılı olarak 

alınmıştır. Her bir formun cevaplanması ortalama 25 dakika sürmüştür. 

 

Verilerin Analizi 

        Araştırmada toplanan nitel veriler içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik 

analizi herhangi bir yazılı metnin ya da belgenin (gözlem, görüşme, resmi ve kişisel belge, 

gazete vb.) içeriğinin incelenmesi ve sayısal ya da istatiksel olarak ortaya konulmasında 

kullanılan bir analiz çeşididir (Ekiz, 2009). Bu araştırmada, araştırma sonuçlarının geçerliliği 

için veri analiz süreci ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmiştir. Elde edilen veriler Office 

programı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Öğretmenler tarafından verilen cevaplar, tek tek 

incelenerek kodlanmış ve bu kodlar birbirleriyle ilişkilendirilip bir araya getirilerek temalar 

(kategoriler) oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri Ö.1, Ö.2, Ö.3… 

olarak düzenlenerek örnek alıntılara bulgular bölümünde yer verilmiştir. Araştırmada en çok 

tekrarlanan kodlar açıklanıp yorumlanmıştır. 

       

Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum aşamasında 

karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başetme stratejilerine ilişkin bulgular 

       Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum aşamasında 

karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başetme stratejilerine ilişkin görüşleri Tablo 2' de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Okula Uyum Aşamasında Karşılaştıkları Güçlükler ve Güçlüklerle 

Başetme Stratejilerine İlişkin Görüşleri 

Karşılaştıkları Güçlükler f Başetme stratejileri  f 

Sınıf içi iletişim kurma 15 Arapça bilen öğrenci, öğretmen ve veli  10 

Yönergeleri takip etme  6 Hatırlatma, Tekrar 2 

Hazırbulunuşluk  6 Kuralları tekrar etme 3 

Kurallara uyma  6 Sınıftakileri Örnek alma  1 

Tuvaletleri kullanma  6 Oyunla iletişim kurma  3 

Arkadaş ilişkileri  6 Veli ile Arapça konuşma 2 
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Veli ile ilişkiler  6   

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin 15'i Suriyeli öğrencilerin 

sınıf içi iletişim kurmada güçlük yaşandığını belirtmiştir. Yarıya yakını (6)  ise, öğrencilerin 

yönergeleri takip etme, hazırbulunuşluk düzeyleri, kurallara uyma, tuvaletleri kullanma, 

arkadaş ilişkileri ve veli ile ilişki kurmada güçlük yaşandığını belirtmiştir.  

Okula uyum sürecinde yaşanan güçlüklerle başetme stratejilerine bakıldığında, öğretmenlerden 

10'unun Arapça bilen bir öğrenci, öğretmen veya veli yardımı ile iletişim sorununu çözmeye 

çalıştığı görülmüştür. Öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini belirten alıntı şöyledir: 

''…Söylediklerimizi anlamaları için Arapça bilen diğer öğrenci, veli ve öğretmenlerden yardım 

aldık (Ö.10)''. Öğretmenlerden 3'ünün oyunla iletişim kumaya çalıştığı, 3'ünün ise kuralları 

tekrar ederek öğrencilerin kurallara uymasını sağlamaya çalıştığı görülmüştür. Öğretmenlerin 

görüşlerine ilişkin alıntı şu şekildedir:''….Dışlandılar. Kendi öğrencilerimle konuştum. Türk 

öğrencilerle oturttum. Oyunlar oynattım. İlk zamanlar çağırdığım halde gelmeyenler oldu. 

Daha sonra çeviri ile konuştuk. Sadece dil konusunda sıkıntı yaşandı (Ö.8)''. Öğretmenlerden 

bir kısmının ise, hatırlatmalar ve tekrarlar yaptırarak, sınıftaki Türk öğrencileri örnek almalarını 

sağlamaya çalışarak ve velilerle Arapça konuşarak yaşanan güçlüklerle başetmeye çalıştığı 

görülmüştür. 

 

Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

öğretimine hazırlık aşamasında karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başetme 

stratejilerine ilişkin bulgular 

        Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

öğretimine hazırlık aşamasında karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başetme stratejilerine 

ilişkin görüşleri Tablo 3' de verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Aşamasında Karşılaştıkları 

Güçlükler ve Güçlüklerle BaşEtme Stratejilerine İlişkin Görüşleri 

Karşılaştıkları Güçlükler f Başetme stratejileri  f 

Ders Materyalini Doğru 

Kullanma 
8 Rutin Haline Getirme 1 

Telaffuz 2 Tekrar Etme 5 

İletişim 5 Pekiştirme 1 

Hazırbulunuşluk 1 Övgü, İletişim Kurma 2 
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Kurallara Uyma 2 Uyarma 1 

Ders İçin Doğru Materyali 

Seçme 
1 İpucu Verme 1 

Kavram Eksikliği 1 Görsellerden Yararlanma 1 

 

Görüşme yapılan öğretmenler ilkokuma yazma öğretimine hazırlık aşamasında karşılaştıkları 

güçlükler sorulduğunda, öğretmenlerden 8'i Suriyeli öğrencilerin ders materyallerini doğru 

kullanma da güçlük yaşadığını belirtmiştir. Bu konudaki öğretmen görüşleri şöyledir: '' … 

Hangi defteri kitabı açacaklarını bilmiyorlardı. Defter tutmada (sağdan sola yazmada) çok 

sıkıntı yaşadım (Ö.1)''.  5 öğretmen okuma yazmaya hazırlık aşamasında öğrencilerle iletişim 

kurmada güçlük yaşadığını ifade etmiştir. Bu konudaki öğretmen görüşleri şöyledir: '' … 

Öğrencimde çekingenlik, ürkeklik,kendini geri plana atma özelliklerini gördüm. Bundan dolayı 

öğrenci ile iletişim kurmada, öğrenciyi tanımada sorun yaşadım (Ö.14).  Öğretmenlerden 2'si 

ise, kurallara uyma ile sesleri telaffuz etmede güçlük yaşadıklarını belirtmiştir. Bunların dışında 

öğretmenlerden bir kısmı öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, kavram eksikliği, ders için 

doğru materyali seçmeleri konularında güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

İlkokuma yazma öğretimine hazırlık aşamasında yaşanan güçlüklerle başetme stratejilerine 

bakıldığında, 5 öğretmenin tekrara başvurduğu, 2 öğretmenin ise övgü ve iletişim kurmaya 

çalıştığı görülmüştür.  Bu konudaki öğretmen görüşleri şöyledir: ''…Onların sık sık başını 

okşayarak buranın onlar için güvenli olduğunu ve kendilerine yardımcı olacağımı onlara 

hissettirdim. Sık sık tekrarlar işe yaradı (Ö.4)''.  

Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma sürecinde 

sesi hissetme, tanıma ve okuma -yazma aşamasında karşılaştıkları güçlükler ve bu 

güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin bulgular 

       Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

sürecinde sesi hissetme ve tanıma aşamasında faydalandıkları uygulamalara ilişkin görüşleri 

Tablo 4' te sunulmuştur.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Sesi Hissetme ve Tanıma Aşamasında Faydalandıkları Uygulamalar 

ve Bu Uygulamaları Seçme Nedenleri. 

Kullanılan Yöntem-

Teknik Ve Materyaller 

f Seçme Nedenleri  f 

Şarkılar 5 Dikkat Çekici Olması 2 

Bilmece ve Tekerlemeler 2 Eğlenceli Olması  1 
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Görsel Kartlar 11 
Birden Çok Duyu Organına Hitap 

Etmesi 
1 

Görsel Sunular 10 
Öğrenmenin Somutlaştırılması, 

Kalıcılığı 
5 

Hikaye, Masal 8 Görsellerle Ortak Dilin Yakalanması 1 

Sesin Neyin Sesine 

Benzediğini Buldurma 
9 Öğrenmenin Çabuk Gerçekleşmesi 1 

 

Tablo 4 incelendiğinde sesi hissetme ve tanıma aşamasında öğretmenlerin büyük bir kısmının 

görsel kartlar (11) ile görsel sunulardan (10) faydalandığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin 

yaklaşık yarısı sesin neyin sesine benzediğini buldurma (9) ile hikaye ve masallardan (8) 

faydalandığı yönünde görüş belirtmiştir.  Öğretmenlere bu uygulamaları seçme nedenleri 

sorulduğunda, 5 öğretmen öğrenmenin somutlaştırılması ve kalıcığını sağlanması, 2 öğretmen 

de dikkat çekici olmaları nedeniyle bu uygulamalardan faydalandıklarını belirtmişlerdir . 

Öğretmenlerden 1'i öğrenmenin çabuk gerçekleşmesi, birden çok duyu organına hitap etmesi 

gibi nedenlerle bu uygulamaları tercih ettiği yönünde görüş bildirmiştir.   Öğretmenlerin bu 

konudaki görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Hepsini kullandım. En çok sesin 

neyin sesine benzediği ile ilgili (hayvan sesi yılan "s" arı "vız" vb.) etkinlikler etkili oldu. 

Şarkılar etkili oldu. Çünkü müzik evrenseldir. Bazı görsel kartlar işe yaradı. Bazıları yaramadı. 

Görsel sunular çok uzun olmadığı sürece dikkat çekiciydi. Özellikle "ö, o, ı, i,j, p, ü, b" seslerini 

tanımada zorlandılar. Sınıftaki öğrencilerin adlarını kullandım. Etkili oldu. (Ö.1)''. 

''…Tekerlemeler çok işe yaradı. Hem çok eğlenceli buldular, hem de kolay ezberlediler. Görsel 

kartlar sınıfta hep asılı idi. Masallar da dikkat çekiciydi (ö.4)''.  

       Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

sürecinde sesi hissetme, tanıma ve okuma -yazma aşamasında karşılaştıkları güçlükler ve bu 

güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin görüşleri Tablo 5' te sunulmuştur.  

Tablo 5. Öğretmenlerin Sesi Hissetme, Tanıma, Okuma ve Yazma Aşamasında Karşılaştıkları 

Güçlükler ve Bu Güçlüklerle Başetme Stratejileri 

Karşılaştıkları güçlükler     

f 
Başetme stratejileri f 

Sesi Hissetme Ve Tanıma 

Aşamasında 

 Sesi Hissetme Ve Tanıma 

Aşamasında 

 

Duyduğu Sesi Ayırt Etme 6 Taklit  2 
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Görsellerle Sesleri Eşleştirme 9 Tekrar  5 

Sesin Geçtiği Kelimelere Örnek Verme 8 Canlandırma  1 

Sesleri Telaffuz Etme 9 Görsel Kullanma 2 

Kelimeleri Görsellerle Eşleştirme 7 Öğrenci İle Bireysel Çalışma 1 

Cümleleri Görsellerle Eşleştirme 8 Sesi Dinletme  1 

Sesi Okuma-Yazma Aşamasında  Sesi Okuma-Yazma Aşamasında  

Sesi Okuma 4 Sesi Vurgulama 2 

Sesi Yazma  5 Tekrar  8 

Telaffuz  6 Şarkı  1 

Sesleri Karıştırma  3 Görsel Kullanma 3 

Yönergeleri Takip Etme 2 Sesi Dinletme  1 

Defter Kullanma 1   

Hazırbulunuşluk  1   

Araç-Gereç Eksikliği 3   

Evde Tekrar Yaptırılamaması 3   

 

Tablo 5' e göre sesi hissetme ve tanıma aşamasında öğretmenlerden 9'u öğrencilerin görsellerle 

sesleri eşleştirme ve sesi telaffuz etmede güçlük yaşadığını belirtmiştir. 8 öğretmen sesin geçtiği 

kelimelere örnek verme ve cümlelerle görselleri eşleştirmede güçlük yaşandığı yönünde görüş 

belirtmiştir. Bu konuda Ö.1'in görüşü şöyledir: ''… ''ö, b, p, j, u, ü, ı, i'' telaffuzlarda sorunlar 

yaşadık''.  6 öğretmen ise öğrencilerin duyduğu sesleri ayırt etmede güçlük yaşadığı yönünde 

görüş bildirmiştir. Öğretmenlere bu güçlüklerle başetme stratejileri sorulduğunda, 5'i tekrar 

yoluyla, 2'si ise görsel kullanma ve taklit yoluyla bu güçlüklerle başetmeye çalıştığı yönünde 

görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: 

''…Sesleri sürekli tekrar ettirdim, görsellerle eşleştirdim (Ö.12)''. ''…Tahtaya resim çizerek, 

çalışma kitabında görsel kullanılan kelimelerin fazla olması işimi kolaylaştırdı (Ö.10)''. Bazı 

öğretmenler de öğrencilerle birebir çalışma, sesi dinletme ve canlandırma stratejilerini 

kullandıklarını belirtmiştir. Bu konuda Ö.8'in görüşü şöyledir: ''… r, ö, ü, i, yanıma çağırıp 

çalıştırdım. Ama yine de çıkaramadı''. 

Sesi okuma ve yazma aşamasında öğretmenlerden 6'sı sesi telaffuz etme, 5'i sesi yazma ve 4'ü 

sesi okumada öğrencilerin güçlük yaşadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki 

görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Sesleri yanlış çıkarıyordu. Sesleri sürekli 
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tekrar ettirdim, görsellerle eşleştirdim (Ö.12). ''…Sesleri çıkarmada ve telaffuz etmede büyük 

sorunlar yaşadım. Tekrar çalışmasına ağırlık verdim. Birbirine benzeyen sesleri ayırt 

edemiyorlardı (Ö.15). Öğretmenlerden 3'ü Suriyeli öğrencilerin sesleri karıştırmalarından, 

okula eksik araç-gereçle gelmelerinden ve okulda öğrendiklerini evde tekrar ettirecek kimsenin 

olmamasından dolayı güçlük yaşadıkları yönünde görüş bildirmiştir. Bu konudaki bazı 

öğretmen görüşleri şöyledir: ''…Evet ''H'' harfi ve ''K'' sesi, 'd' ile 'b' karıştırıyorlar (Ö.6)''. 

''…Evde kendilerine tekrar yaptıracak insanların olmaması bizim için zordu. Türkçeyi 

öğrenmeye başladıktan sonra yani 2-3 aylık bir süreçten sonra daha güzel bir sınıf ortamı oldu 

(Ö.4). Öğretmenlerin bu güçlükler başetme stratejileri sorulduğunda 8'i tekrar yoluyla bu 

güçlüklerle başetmeye çalıştığı yönünde görüş bildirmiştir. Bu konuda Ö.4'ün görüşü şöyledir: 

''…Öğrenilen seslerle yapılan dikte çalışmalarında çok zorlandılar. Sabırla, tekrarla bu sorunu 

yavaş yavaş azalttık''. Öğretmenlerden 3'ü görsel kullandığı, 2'si sesi vurguladığı, 1'i ise sesi 

dinlettiği ve şarkılardan faydalandığı yönünde görüş belirtmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki 

görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Evet heceleri yazamıyorlardı. Sesli harfi 

eklemeden sadece sessiz harflerle yazdılar. Yazarken sesi vurgulayarak hissettirdim (Ö.7)''. 

''…Sesleri yanlış çıkarıyordu. Sesleri sürekli tekrar ettirdim, görsellerle eşleştirdim (Ö.12). 

Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma sürecinde 

sesten hece oluşturma ve heceleri okuma -yazma aşamasında karşılaştıkları güçlükler ve bu 

güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin görüşleri 

       Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

sürecinde sesten hece oluşturma ve heceleri okuma -yazma aşamasında karşılaştıkları güçlükler 

ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin görüşleri Tablo 6' da sunulmuştur.  

Tablo 6. Öğretmenlerin Sesten Hece Oluşturma ve Heceleri Okuma-yazma Aşamasında 

Karşılaştıkları Güçlükler ve Başetme Stratejileri 

Karşılaştıkları güçlükler     

f 
Başetme stratejileri 

  

f 

Sesten Hece Oluşturma  Sesten Hece Oluşturma  

Anlamlandırma 2 Cesaretlendirme  2 

Sesi Yazma  1 Tekrar  3 

Hece Oluşturma 7 Örnek Verme 1 

Telaffuz 3 Görsel Kullanma 1 

Sesi Çıkaramama 1 Diğer Dildeki Karşılığını Söyleme 1 
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Sesleri Karıştırma 1 Sesi Farkettirme  1 

  Akran Öğretimi 1 

Heceleri Okuma-Yazma 

Aşamasında 
 

Heceleri Okuma-Yazma 

Aşamasında 
 

Açık Heceleri Okuma 6 Destekleme  1 

Sesleri Birleştirme- Hece Oluşturma 6 Tekrar  4 

Telaffuz 2 Dikte  1 

Uzun Heceleri Okuma 3 Görsel Kullanma 3 

Sesleri Okuma Yazma 2   

Aynı Seslerden Oluşan Heceleri 

Okuma (El, Le Gibi) 
1 

  

 

Tablo 6'ya göre öğretmenlerin 7'si Suriyeli öğrencilerin sesten hece oluşturma 

aşamasında güçlük yaşadığını belirtmiştir. Öğretmenlerden 3'ü öğrencilerin sesi telaffuz 

etmede, 2'si ise anlamlandırmada güçlük yaşandığı yönünde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin 

bu konudaki görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Kendileri seslerden hece 

oluşturmada zorlandı. Ben yönlendirdim. Zaten bize göre anlamlı veya kelime oluştursak da 

onlara anlamsız geldiği için onlar sadece bizim söylediklerimizi yazdılar (Ö.1)''. ''…Hep 

çekinerek, yanlış yapacağım korkusuyla sesleri telaffuzda ve okumada istekli olmadılar. 2. grup 

seslere geçildikten sonra daha kolay kavramaya başladılar (Ö.4)'.  Öğretmenlerin 3'ü tekrar 

yoluyla, 2'si öğrencileri cesaretlendirme stratejileri ile bu güçlüklerle başetmeye çalıştığı 

yönünde görüş bildirmiştir.   Bunların yanı sıra öğretmenler tarafından örnek verme, görsel 

kullanma, kelimenin diğer dildeki karşılığınıa söyleme gibi başetme stratejilerinin de 

kullanıldığı görülmüştür. Bu konuda Ö.14'ün görüşü şöyledir: ''…Sesin geçtiği kelimeler 

kurarak önce sesi farketmelerini sağladım. Daha sonra sesleri doğru telafuz etmelerini 

sağladım. Sesten hece oluşturma aşamasında sınıfımdaki diğer öğrencilerden yardım aldım''. 

 Heceleri okuma ve yazma aşamasında öğretmenlerden 6'sı Suriyeli öğrencilerin açık 

heceleri okumada, sesleri birleştirmede ve hece oluşturmada güçlük yaşadığını belirtmiştir. 

Bununla birlikte 3 öğretmen uzun heceleri okumada, 2 öğretmen sesleri okuma-yazma ve 

telaffuz etmede, 1 öğretmen ise aynı seslerin yer değiştirmesinden oluşan heceleri okumada 

güçlük yaşandığı yönünde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini belirten 

alıntılardan bazıları şöyledir: ''… İki harfli hecelerde özellikle sesli ile başlayanlarda sıkıntı çok 

olmadı. Ama sessiz harfle başlayanları okumada ve yazmada çok sıkıntı oldu. Üç harfli heceleri 
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yazmak bayağı zordu. Çok tekrar yaptık (Ö.1)''. ''…Kapalı heceleri kolay okudular. Açık hecede 

zorlandı. 'l' 'a' diye okudu 'la' (Ö.3)''. Bu güçlüklerle başetme stratejilerine bakıldığında, 4 

öğretmenin tekrar yoluna başvurduğu, 3 öğretmenin görsel kullandığı, 1'er öğretmenin ise 

öğrencileri desteklediği ve dikte çalışması yaptırdığı görülmüştür. Bu konuda Ö.13'ün görüşü 

şöyledir: ''… Gösterilen hecelerdeki sesleri birleştirirken, Türkçe'nin ses ve gramer yapısına 

uygun olarak seslerin birleştirilmediğini fark ettim. Heceleri okurken bol bol görsel kullandım 

ve eşleştirme yaptırdım''. 

 

Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma sürecinde 

heceden kelime oluşturma ve kelimeleri okuma-yazma aşamasında karşılaştıkları güçlükler 

ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin görüşleri 

       Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma 

sürecinde heceden kelime oluşturma ve kelimeleri okuma-yazma aşamasında karşılaştıkları 

güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerine ilişkin görüşleri Tablo 7'de sunulmuştur.  

Tablo 7. Öğretmenlerin Heceden Kelime Oluşturma ve Kelimeleri Okuma-yazma Aşamasında 

Karşılaştıkları Güçlükler ve Başetme Stratejileri 

Karşılaştıkları Güçlükler f Başetme Stratejileri f 

Heceden Kelime Oluşturma  Heceden Kelime Oluşturma 2 

Kelime Oluşturma 5 Dikte  1 

Sesleri Eksik Yazma 1 Tekrar  1 

Kelimeleri Anlamlandırma 6 Diğer Dildeki Karşılığını Söyleme  1 

Defter Düzeni 1 Görsel Kullanma 2 

Dil Sorunu 1 Destekleme  2 

Sesleri Karıştırma 1   

Kelimeleri Okuma-Yazma 

Aşamasında 
 

Kelimeleri Okuma-Yazma 

Aşamasında 
 

Uzun Kelimeleri Okuma-Yazma 2 Somutlaştırma  2 

Sesleri Eksik Yazma 2 Tekrar  2 

Kelimeleri Anlamlandırma 6 Akran Öğretimi  1 

Kelimeleri Okuma-Telaffuz 4 Görsel Kullanma 5 

Sesleri Karıştırma 1   
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Tablo 7' ye göre heceden kelime oluşturma aşamasında öğretmenlerden 6'sı Suriyeli 

öğrencilerin oluşturulan kelimeleri anlamlandırmada, 5'i hecelerden kelime oluşturmada güçlük 

yaşadukları yönünde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı da dil sorunu, sesleri eksik 

yazma, sesleri karıştırma ve defter düzeni gibi güçlükler yaşandığını belirtmiştir. Bu güçlüklerle 

başetme stratejilerine bakıldığında öğretmenlerden 2'sinin dikte çalışması yaptırdığı, görsel 

kullandığı ve öğrencileri desteklediği yönünde görüş belirttiği görülmüştür. Öğretmenlerin bu 

konudaki görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Heceden kelime oluşturmada çok 

zorlanmadık. Ancak öğrencilerde yeterince sözcük bilgisi ve şema olmadığı için okudukları 

kelime ve cümlelerin anlamını bilmediklerini fark ettim (Ö.13)''. ''… Düzgün hece 

oluşturamadıkları için kelime oluşturmada sorun yaşandı. Görsellerle kelimeleri eşleştirmeyi 

denedim. Ama görsellerin Türkçe karşılıklarını da bilmiyorlardı. O yüzden sıkıntı yaşadılar 

(Ö.15)''. 

Kelimeleri okuma ve yazma aşamasında öğretmenlerden 6'sı öğrencilerin kelimeleri 

anlamlandırmalarında, 4'ü ise kelimeleri okumada ve telaffuz etmede güçlük yaşadığını 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra 2 öğretmen uzun kelimeleri okuma- yazmada ve kelimedeki sesleri 

eksiksiz yazmada güçlük yaşandığını belirtmiştir. Bu konuda Ö.3'ün görüşü şöyledir: ''… Sesli 

harfleri yazarken unutuyorlar. Ş ve Ç harflerini karıştırıyorlar''. Ö.12'nin görüşü ise şöyledir: 

''…Kelimeler soyut kalıyordu. Görsellerle eşleştirdim ama yetersizdi. Aklında kalmıyordu''. 

Öğretmenlerden 5' i görsel kullanma stratejisi ile, 2'si ise tekrar ve somutlaştırma stratejisi ile 

bu güçlüklerle başetmeye çalıştığı yönünde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki 

görüşlerini belirten alıntılardan bazıları şöyledir: ''…Kelimelerin anlamını bilmedikleri için 

kafalarında bununla ilgili şema oluşmuyordu ve telaffuz etmede zorluk yaşıyorlardı. Görseller 

kullanarak sorunu çözmeye çalıştım (Ö.16)''. ''…Görsel sunuyu kullandım. Görseli gösterip 

somutlaştırdım (Ö.8)''. 

Öğretmenlerin Suriyeli öğrencilere okuma yazma öğretimi süreci ile ilgili geliştirdikleri 

metaforik düşünceler sırasıyla; “Yeni konuşmaya çalışan çocuk (f=2)”, “Bilinmeyen yerde yön 

ve yer bulmaya çalışma (2)”, “Karanlık içinde bir eşya arama (2), “Kardelen çiçeğinin 

açması”, “Deveye hendek atlatmak, elekle su taşıma”, “Yeni bir dünyayı keşfetmek”, “Yeni 

dikilen bir fidanın büyümesi”, “Yardıma ihtiyacı olan yaralı bir canlıya yardım etmek”, 

“Kabuğun içten kırılması”, “İşkence”, “Boşa kürek sallamak”, “Hayali bir çalışma” 

şeklindedir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenler Suriyeli öğrencilerin okula uyum sürecinde karşılaştıkları güçlükleri; 

iletişim kuramama, yönergeleri takip edememe, hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması 
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şeklinde sıralamışlardır. Öğretmenlerin Arapça bilen öğrenci, öğretmen veya veli yardımıyla 

ve çocukların ortak dili olan oyunlarla bu güçlüklerle başetmeye çalıştıkları görülmüştür. 

Öğrencilerin ilkokuma yazmaya hazırlık sürecinde defterleri sondan başa doğru açtıkları ve 

sağdan sola doğru yazmaya çalıştıkları ve sesleri tersten yazmaya çalıştıkları görülmüştür. 

İlkokuma yazma öğretimi sürecinde Suriyeli öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri; görsellerle 

sesleri eşleştirememe, sesi telaffuz edememe, sesin geçtiği kelimelere örnek verememe, 

oluşturulan kelimeleri anlamlandıramama, hecelerden kelime oluşturamama, kelimeleri 

okuyamama ve telaffuz etmede zorlanma, uzun metinler oluşturamama, 'ı, i, o, ö,…' gibi sesli 

harfleri eksik yazma olarak sıralamışlardır. Arap alfabesi ile Türk alfabesi tamamen birbirinden 

farklıdır. Hem harf hem ses bakımından oluşan bu farklılık, seslerin telaffuzunda ve yazımında 

birtakım güçlükler yaşanmasına sebep olmaktadır. “Türkçedeki temel 8 ünlüye karşılık Arap 

alfabesinde üç harf bulunmaktadır (elif, vav ve ye) (ى و ,ا) (Tuzlukaya, 2019, 39)”. Bu durum 

Türkçedeki sesli harflerin öğretiminde bazı güçlükler oluşturmaktadır. Arapçada tek bir harf ‘ا-

elif’ ile telaffuz edilen ‘a, e’ bazı durumlarda ‘i’ seslerinin telaffuzu ve yazımı son derece 

karışmaktadır.  Öğrenciler, ‘a’ sesini ‘e’, ‘e’ sesini de ‘a’ olarak telaffuz etmektedirler. Aynı 

şekilde Arapçada tek bir harfe ‘و-vav’ karşılık gelen ‘o’ ve ‘u’ hatta ‘ö’ ve ‘ü’ seslerinin 

telaffuzunu ve yazımını da ayırt edememektedirler.  

Suriyeli öğrencilerin özellikle Arap alfabesinde olmayan " j, p" seslerini tanımada 

zorlandıkları ve sesli harfleri yazmayı unuttukları görülmüştür. Türkçede bulunan birtakım 

ünsüz harflerin Arapçada bulunmayışı, ünsüz harf öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin başında 

gelmektedir. Örneğin Türkçe ‘pembe’ kelimesinin ilk harfi olan ‘p’, Arap alfabesinde hem ses 

hem de harf olarak mevcut değildir. Anadili Arapça olan öğrenci de kendi alfabesinde dudak 

ünsüzü olarak ‘p’ sesini ‘b’ sesi şeklinde telaffuz ederek kelimeyi ‘bembe, bimbe’ şeklinde 

telaffuz etme eğilimi göstermektedir. Öğrenciler Türkçedeki ‘j’ sesini de ‘ce’ olarak telaffuz 

etmektedir. Bir dinlediğini anlama çalışmasında öğrenciler ‘kolej’ kelimesini duymaktadır ve 

öğrencilerin duyduğu bu kelimeyi bırakılan boşluğa yazması beklenmektedir. Yapılan 

gözlemlerde öğrencilerin bu kelimeyi ‘kolec, colec, kolac’ şekillerinde yazdıkları tespit 

edilmiştir. Arapçada bulunmayan ‘ç’ sesi ile ‘ş’ sesi, yine Arapçada olmayan ‘ğ’ sesi ile ‘g’ 

sesini telaffuz ederken ve yazarken hatalar yapılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin dil 

probleminden dolayı oluşturulan kelimeleri ve cümleleri anlamlandırmada problem yaşadıkları 

görülmüştür.  Benzer bulgular Er, Biçer ve Bozkırlı, (2012) tarafından yapılan çalışmada da 

belirlenmiştir. Morallı (2018) da yaptığı çalışmada Suriyeli mülteci çocuklara yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde hedef dilden kaynaklı bazı sorunların yaşandığını belirlemiştir. Bu 

sorunlar yapılan bu çalışmada da olduğu gibi özellikle telaffuzdaki problemler başta olmak 
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üzere, Arapça Türkçe arasındaki alfabe farklılığı ve bunun bir yansıması olarak ünlü-ünsüz 

harflerde çocukların zorlanmasıdır. Bu bulgu literatürdeki diğer araştırma sonuçlarıyla da 

benzerlik göstermektedir. Aykırı (2017) ve Erdem (2017) çalışmalarında, Suriyeli öğrencilerin 

dille ilgili sorun yaşadıklarını ve dil probleminin öğretimdeki en temel sorun olduğunu 

vurgulamışlardır. Levent ve Çayak (2017) okul yöneticileri ile gerçekleştirdikleri çalışmayla 

ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin eğitiminde 

karşılaşılan en ciddi problemin dil sorunu olduğu ortaya çıkmıştır. Kultas (2017) Suriyeli 

çocuklar, aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerinden oluşan paydaşlar ile yaptığı çalışmada, 

eğitimdeki öncelikli sorunun dil olduğunu dile getirmiştir. ÇOÇA (2015) tarafından hazırlanan 

raporda da Suriyeli çocuklar için eğitimde en önemli sorunun dil olduğu aktarılmıştır. Taştan 

ve Çelik (2017) de Suriyeli çocukların eğitime erişimindeki engellerden birinin dil yetersizliği 

olduğunu aktarmıştır. Ayrıca dil probleminin sadece Suriyeli çocuk mültecilerde değil, Suriyeli 

genç ve yetişkinlerde de görüldüğü belirlenmiştir (Deniz, Hülür ve Ekinci, 2016; Karasu, 2016; 

Demirci, 2015). Suriyeliler dışındaki Arap kökenli bireylerin de benzer dil problemlerini 

yaşadıkları literatüre geçmiştir (Akkaya ve Gün, 2016). 

Suriyeli öğrencilere okuma yazma öğretme sürecini neye benzetirsiniz sorusuna 

verdikleri metaforik yanıtlar genel olarak incelendiğinde, öğretmenlerin bu süreci zorlu ama 

imkansız olmayan-kardelen çiçeğinin açması, dikilen fidanın büyümesi gibi- doğal, istenilen 

amaca ulaşma-yer yön bulma, kabuğun içten kırılması gibi- olarak algıladıkları söylenebilir.   

Sonuç olarak öğretmenler dikkat çekici oldukları için, öğrenmenin somutlaştırılmasını 

vekalıcığını sağlaması nedeniyle yaşanan güçlüklerle başetme yollarını genel olarak; görsel 

kartlar ve materyallerden yararlanma, kısa metinlerle çalışma, somutlaştırma ve tekrar yoluna 

başvurma şeklinde sıralamışlardır. Öğretmenler okuma yazma sürecine yönelik görsel 

materyallerin arttırılması, Suriyeli öğrencilerin öncelikle okul öncesi eğitim alması ve Suriyeli 

öğrencilere önce Türkçe öğretilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur.  

Dilin kendisinden kaynaklanan sorunların giderilmesinde telaffuzunda zorluk çekilen 

seslerin öğretilmesi gibi öğrencilere sık sık işitsel materyaller dinletilerek bu seslerin doğru 

şekilleri vurgulanmalıdır. Ayrıca alfabenin öğrenilmesi değil öğretilen dile ait seslerin 

öğrenilmesi üzerinde durulmalıdır. Ayrıca Türkçenin doğru, güzel ve etkili bir şekilde 

öğretilmesi için sese dayalı becerilerin (konuşma, dinleme) etkinliklerine derslerde daha fazla 

ağırlık verilmesi öğretim sürecinin verimini arttıracaktır. Öğretim sürecinde motivasyonu 

artırıcı bir etken olarak iki dil arasındaki ortak kelimelerden yararlanılabilir. Sesler verilirken 

iki dilde ortak olan kelimelerin görsel kartları hazırlanabilir.  
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Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velilerine Yönelik Metaforik 

Algıları 

Uğur Çiftçi292, Erol Erdem293 

Özet 

  Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, öğrenci velilerine yönelik algılarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında 

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesinde yer alan ilkokullarda görev yapan 78 tane sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma gurubu tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Sınıf 

öğretmenlerinin belirlenen kavrama ilişkin metaforik algılarını tespit etmek amacıyla açık uçlu 

bir sorudan oluşan form kullanılmıştır. “Öğrenci velisi……………………….gibidir; 

çünkü……………,” formatında sorulan sorularda, sınıf öğretmenlerinden boşlukların 

doldurulması istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda 78 tane metafor geliştirilmiştir. Tespit edilen bu metaforlar beş kategoriye 

ayrılmıştır. Canlı varlıklar , insana ait bir özellik, nesne, kategorileri, tüm metaforların yaklaşık 

% 77’sini kapsamaktadır. Bu durumdan yola çıkarak; sınıf öğretmenlerinin, öğrenci velileri 

hakkındaki metaforik algılarının genel olarak olumlu ve onure edici olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the perceptions of the primary school teachers 

about the parents of the students. The study group consisted of 78 primary school teachers 

working in primary schools located in Pazarcik district of Kahramanmaras province in the 

academic year 2018-2019. The study group was determined by random sampling method. In 

order to determine the metaphorical perceptions of the classroom teachers about the concept, 

an open-ended question was used. “Parent of student ………………………. like this; 

because……………,” in the format of the questions asked, the class teachers were asked to fill 

in the gaps. The data were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, 78 

metaphors were developed. These metaphors are divided into five categories. Living beings, 

human characteristic, object, category covers approximately 77% of all metaphors. Based on 
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this situation; It has been concluded that the metaphoric perceptions of the class teachers about 

the parents of the students are generally positive and satisfactory. 

 

 

 

Giriş 

İnsan algısı özneldir. Kişi, tecrübesi ile bilgileri kendi algısal süzgecinde damıtarak 

anlamlandırır. Her nesnenin, varlığın, olayın ve olgunun zihinlerdeki anlamsal karşılığı kişilerin 

algısal özelliğindern dolayı farklılık gösterir (Yunusoğlu, 2015). Günlük yaşantı içerisinde 

maruz kaldığımız olayları, olguları, durumları ve yaşantıları zihnimizde var olan bazı algısal 

oluşumlar ile anlamlandırırız. Eğitim Bilimci Piaget, bilişsel gelişim kuramında bu durumu 

‘’şema’’ kavramı ile açıklamıştır. Piaget’ye göre şemalar, insan zihninde yer alan bir çerçeve 

ve algısal kalıplardır. İnsan zihni yeni karşılaştığı bir durumu önce bu şemalar yardımı ile 

zihninde örgütleyerek anlamlandırma çabası içerisine girer. Bunu yaparken zihninde daha önce 

var olan kalıplara yerleştirme yolunu veya var olan kalıba benzetme kolaylığını kullanarak 

anlamlandırmaya çalışır (Ceyhan, 2002). 

Yeni karşılaştığımız veya uzun süredir maruz kaldığımız bazı durumları daha kolay 

algılamak için benzetimlere başvururuz. Bu tür benzetimlere veya mecazlarla algılama çabasına 

metaforik algılama denilmektedir (Parvaresh, 2008; Lakoff ve Johnson, 2008). Metafor 

kavramı öz anlam olarak Grekçedeki  ‘’meta: öte’’ ve ‘’pherin: taşımak’’ sözcüklerinden 

türeyerek dilimize yerleşmiştir. Türkçede ‘’eğretileme’’ olarak da kullanılır. Türkçede ‘’mecaz 

anlam’’ ile oldukça karıştırılmaktadır. Metafor tam anlamıyla mecaz anlam değildir. Mecaz 

anlam ile harmanlanmış bir benzetme olgusu olarak ifade edilebilir (Ocak, Çiydem ve Akdoğan, 

2007). 

Metaforlar, bireylerin birbirlerine karşı soyut fikirler geliştirmeleriyle ortaya çıkar. Dil 

ve edebiyatta, dini ya da siyasi ortamlarda bireylerin söylemleriyle öne çıkan metaforlar olduğu 

gibi iş hayatında ya da günlük hayatta birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan bireyler 

arasında metaforlar birer duygusal güç olarak ortaya çıkar (Cameron, 1997). Yob (2003)’ e göre 

metafor, kişilerin somut olarak ifade edilemeyen, karmaşık ya da anlaşılması güç olan bir 

olguyu açıklamada başvurulabilecek kuvvetli bir zihinsel süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü üzere metaforlar, konuşma dilinin içinde sık sık kullanılan; olayları, durumları ve 

olguları algılama araçlarıdır (Cerit, 2008). Gündelik hayatımızda çoğu zaman farkında bile 

olamadan metaforları kullanırız. Bu şekilde hem anlatımımızı güçlendirir hem de 
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söylediklerimizin anlaşılmasını kolaylaştırırız. Örneğin; ‘’2019 yılı sürprizlere gebe, fikir 

gıdadır, aşk yolculuktur’’ (Arslan ve Bayrakçı, 2006). 

 

Öğretmenler genel olarak belirlenen eğitim hedefleri doğrultusunda eğitim öğretim işini 

gerçekleştirirler. Bu süreçte derslerin planlanması, müfredatın uygulanması, sınıf içi ve sınıf 

dışı etkinlikleri gerçekleştirme, öğrencileri akademik yönden geliştirme, öğretim sürecinde 

aktif rol alma gibi görevler üstlenirler. Bu perspektiften bakıldığında öğretmenlerden beklenen 

bazı temel niteliklerin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Öğretmenlik alan eğitimi ve pedagojik 

formasyon almış olma, güvenilir bir kişilik yapısı, adil olma, sözlü ve yazılı dili iyi 

kullanabilme, lider olma, sorumluluk sahibi olma gibi bir öğretmende olması gereken nitelikler 

önem arz etmektedir. Bununla beraber bir öğretmende olması gereken önemli niteliklerden 

birisi de eğitim öğretim sürecinde etkileşim içinde bulunduğu kişilerle etkili bir iletişim 

becerisine sahip olmadır (kariyer.net). Nitekim eğitim öğretim hayatında öğretmenler; öğrenci, 

veli, meslektaşlar ve çevre ile aktif bir etkileşim ve iletişim içerisindedir. Bu süreçte 

öğretmenler, etkileşim içerisinde bulunduğu kişilere karşı birer duygusal  güç olarak ortaya 

çıkan metaforik algılar geliştirirler. Bu  araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenci velilerine 

yönelik geliştirmiş oldukları metaforik algıları belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın bu amacına yönelik aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

- Sınıf öğretmenlerinin öğrenci velileri hakkında geliştirdikleri metaforlar nelerdir?  

- Sınıf öğretmenlerinin geliştirdiği metaforların cinsiyete göre dağılımı nasıldır? 

 

 

Yöntem 

            Nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni esas alınarak araştırma 

yürütülmüştür.  Günlük yaşantıda yakın çevremizde bulunan fakat fark edemediğimiz veya 

hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığımız olgular bu desen ile araştırılmaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008). Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenci velileri hakkındaki algıları 

metaforlar yardımı ile araştırılmıştır.  

Katılımcılar 

            Araştırmanın katılımcıları Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesinde görev yapan sınıf 

öğretmenleri arasından amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Olgubilim deseninde olguyu 



 

1502 
 

en iyi açıklayabilecek veri kaynaklarından veri toplamak amacıyla amaçlı örneklem yöntemi 

tercih edilmiştir. Metaforlar ile çalışırken verilerin analiz edilmesi diğer yöntemlere göre 

kolaylık sağladığı için çalışma gurubu geniş tutulmuştur. (Nasırcı ve Sadık, 2017). Çalışma için 

hazırlanan form sınıf öğretmenlerine gönüllülük ilkesine göre dağıtılmıştır. Katılımcılara ait 

demografik bilgiler tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1. 

Çalışma gurubunun demografik bilgileri 

Kişisel bilgiler 

 

Nitelikler    Frekans 

(f)   

Yüzde   

 (%) 

Cinsiyet   Kadın 

Erkek  

32 

46 

41.0 

59.0 

Öğrenim durumu  

 

Lisans  

Yüksek Lisans 

Doktora  

76 

2 

0 

 

97.4 

2.6 

0 

 

Yaş  (20-24) 

(25-29) 

(30-34) 

(35-39) 

(40-44) 

(45-49) 

(50-üstü) 

9 

12 

21 

28 

5 

3 

11.5 

15.3 

26.9 

35.9 

6.5 

3.8 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunun ağırlıklı kısmını kadınlar oluşturmaktadır. 

Çalışma grubunun öğrenim durumu özellikleri incelendiğinde, %97.4’sinin lisans mezunu 

olduğu görülmektedir. Çalışma gurubunun büyük çoğunluğu (30-49) ve (35-39)  yaş aralığında 

yer almaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı oluşturulurken bu alanda daha önce yapılmış olana metaforik algı 

çalışmaları incelenmiştir. ( Saban, 2008; Saban, 2004; Kıral, 2015; Sadık ve Sarı, 2015; Nasırcı 

ve Sadık, 2017) bu araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları ışığında örnek bir form 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu formda  

“Öğrenci velisi……………………………………………………………gibidir; 

çünkü………………….” Kalıbından oluşan suru yer almıştır. Veri toplama aracı olarak 
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hazırlanan yarı yapılandırılmış form sınıf öğretmenlerine sunulmuş ve formda yer alan 

boşlukların öğretmenler tarafından doldurulması istenmiştir.  Veri toplama aracında yer alan 

“Gibidir” öncesi boşluk ile sınıf öğretmenlerinin oluşturdukları metaforları, “Çünkü” 

ifadesinden sonraki boşluk ile de oluşturulan bu metaforların nedenlerini tespit etmek 

amaçlanmaktadır (Saban, 2008). Mecazlar kullanılarak oluşturulan ifadelerin anlatım gücü 

yalnız başına yeterli olmadığından, geliştirilen metaforların “Çünkü” sorusu ile açıklanması 

istenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri hazırlanan form aracılığı ile sınıf öğretmenlerinden yüz yüze 

görüşülerek gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiziz yöntemi ile 

analiz edilmiştir. İçerik analizi; çözümlemeye başlamadan önce oluşturulmuş kurallar 

çerçevesinde, metinden kategoriler ve alt kategorilerin oluşturulduğu özet şeklinde bilgiler 

veren sistemli bir süreçtir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009).  

Elde edilen veriler analiz edilirken Saban (2008) tarafından belirtilen 5 aşama uygulanmıştır.  

1. Listeleme ve Eleme  

Sınıf öğretmenlerinin öğrenci velisi olgusuna yönelik oluşturmuş oldukları metaforları 

saptamak amacıyla formlar incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinden toplanan metaforlar Word 

ortamında geçici bir listeye alfabetik sıra ile yazılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin geliştirdikleri 

metaforları açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyup koymadıklarına bakılmıştır. 

Anlaşılamayan ve gerekçe belirtilmeyen formlar araştırma kapsamına alınmamıştır.  

2. Örnek İmge Oluşturma  

            Araştırmanın kapsamı dışında kalan formlar çıkarıldıktan sonra, geçerli kabul edilen 

metaforlar tekrar gözden geçirilmiştir. Geçici liste tekrar düzenlenmiştir. Veri analiz sürecinde 

ve yorumlama aşamasında araştırmacıya büyük kolaylıklar sağlayacağından dolayı bu liste 

önemlidir.  

3. Kategori Oluşturma  

Araştırmanın bu aşamasında sınıf öğretmenlerinden toplanan metaforların ortak 

özellikleri saptanmıştır. Örnek liste ışığında öğrenci velisinin nasıl kavramsallaştırıldığı 

saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 5 kategori oluşturulmuştur. 

4.Geçerlik ve Güvenirlik  
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Nitel desenleri temel almış olan araştırmalarda ulaşılan sonucun nasıl elde edildiği ve 

ayrıntılı rapor hazırlanması geçerlik bakımından önem arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). Araştırmanın güvenirliği için ise, Miles ve Huberman (1994)  tarafından hesaplanmış 

olan güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + 

görüş ayrılığı).  

 

4. Verilerin SPSS’e Girilmesi 

Geçerli sayılan metaforlar ve oluşturulan kategoriler SPSS 20.0 paket programına 

aktarılmıştır. Daha sonra program kullanılarak verilerin yüzde, aritmetik ortalama, standart 

sapma değerleri hesaplanarak tablolar haline getirilmiştir.  

 

3. Bulgular  

Bu bölümde öğrenci velisi kavramına yönelik geliştirilen metaforlardan oluşturulan 

kategorilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri, sınıf öğretmenlerinin veliler hakkında 

geliştirdikleri metaforların cinsiyete göre dağılımına dair ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 2.  Sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilmiş metaforlar, yüzde ve frekans 

değerleri 

No Metafor  f % No  Metafor  f % 

1 Ağaç  7 8.97 22 Uçurtma  1 1.28 

2 Ağrı kesici 5 6.41 23 Taş duvar  1 1.28 

3 Takım arkadaşı 4 6.41 24 Zeka ölçer 1 1.28 

4 Eleştirmen 4 5.12 25 Adaletin terazisi  1 1.28 

5 Hamur  3 5.12 26 At gözlüğü takmış  1 1.28 

6 Bülbül 3 3.84 27 Siyasi lider  1 1.28 

7 Çiçek  3 3.84 28 Bilge Kağan 1 1.28 

8 Deniz feneri 3 3.84 29 Çıkarcı  1 1.28 

9 Ukala  3 3.84 30 Çokbilmiş  1 1.28 

10 Yedek oyuncu 3 3.84 31 Hayal kırıklığı  1 1.28 

11 Saygısız  3 3.84 32 Kaytarıcı  1 1.28 

12 Kapalı kutu 2 2.56 33 Kurnaz  1 1.28 
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13 Maske  2 2.56 34 Memnuniyetsiz  1 1.28 

14 Fabrika  2 2.56 35 Nazlı  1 1.28 

15 Tembel  2 2.56 36 Yalancı  1 1.28 

16 Yardımcı  2 2.56 37 Diken  1 1.28 

17 Çocuk  2 2.56 38 Sarmaşık  1 1.28 

18 Koruma  2 2.56 39 Karın ağrısı 1 1.28 

19 Yardımcı  2 2.56 40 Mide yanması 1 1.28 

20 İçi boşalmayan su testisi 1 1.28 41 Çiftçi   1.28 

21 Mikser  1 1.28 42 Kuş   1.28 

22 Pili bitmeyen oyuncak  1 1.28  

Toplam  78 100 

 

Tablo 2’ye bakıldığında 78 metaforun 42 farklı metafora ayrıldığı görülmektedir.  Sınıf 

öğretmenleri tarafından en çok tekrarlanan metaforlar; ağaç (f:7), ağaç (f:7), ağrı kesici (f:5), 

takım arkadaşı (f:5), eleştirmen (f:4), hamur (f:4) şeklindedir. Sınıf öğretmenlerinin geliştirdiği 

bu 78 metafor 5 kategoride toplanmıştır. Oluşturulan kategoriler ve bu kategoriler ile ilgili 

detaylı bilgiler ve açıklayıcı cümleler tablo 3’de ve devamında verilmiştir.  

Tablo 3. 

Veli kavramına yönelik geliştirilen metaforların Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Kategori Metaforlar Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Metafor 

Adedi 

Nesne  Ağaç (f:6), ağrı kesici (f:4), deniz feneri 

(f:3), hamur (f:1),  içi boşalmayan su 

testisi (f:1), kapalı bir kutu (f:2), maske 

(f:2), maymuncuk (f:1), mikser (f:1), pili 

bitmeyen oyuncak (f:1), uçurtma (f:1), 

fabrika (f:2), taş duvar (f:1), zeka ölçer 

(f:1), adaletin terazisi (f:1),  

29 37.1 14 

İnsani 

özellikler  

Ukala (f:3), saygısız (f:3), tembel (f:2), at 

gözlüğü takmış insan (f:1), Bilge Kağan 

(f:1), çıkarcı (f:1), çokbilmiş (f:1), hayal 

kırıklığı (f:1), ilgisiz (f:1), kurnaz (f:1), 

memnuniyetsiz (f:1), nazlı (f:1) 

18 

 

24.4 

 

14 
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Canlı   Bülbül (f:3),  çiçek (f:3), diken (f:1), 

sarmaşık (f:1), takım arkadaşı (f:4), çocuk 

(f:1) 

13 16.6 6 

İş-meslek Çiftçi  (f:2), eleştirmen (f:4), koruma (f:1), 

yardımcı (f:2), yedek oyuncu (f:4) 

12 15.3 5 

Rahatsızlık 

veren bir 

durum  

Karın ağrısı  (f:2), mide yanması (f:1)  3 2.5 2 

Toplam  78 100,0 42 

Tablo 1 incelendiğinde 42 metafor bağlamsal etkilerine göre 5 kategori altında 

toplanmıştır. Sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilen metaforlar ağırlıklı olarak nesne 

kategorisine aittir. Bu kategoriyi sırasıyla insani özellikler, canlı, iş-meslek ve rahatsızlık veren 

bir durum kategorileri takip etmektedir. Kategorik olarak ayrıntılı bilgiler ve açıklayıcı cümleler 

aşağıda verilmiştir.   

Nesne; sınıf öğretmenlerinden toplanan 78 metaforun 31’i bu kategorinin içinde yer 

almaktadır ve bu rakam toplam metaforların  31.7’sine denk gelmektedir. Bu kategori altında 

en fazla tekrarlanmış olan metaforlar  “ağaç” (f:7)  geliştirilen bu metafora gerekçe olarak 

mecazi anlamda gölgesinin yetiyor olması ve köklerinin sağlam olması şeklinde açıklanırken. 

Öğrenci velisinin sınıf öğretmeninin dertlerine çare olmasından ve yükünü hafifletmesinden 

dolayı “ağrı kesici” ye (f:5), benzetilmiştir. Yol gösterici özelliğinden dolayı “ deniz feneri” e   

benzetilmiştir.  Bu kategori altında toplanmış olan metaforlar genel anlamda olumludur. Bu 

kategoride ki açıklayıcı cümleler şu şekildedir;  

“Veli ağaç gibidir. Çünkü hem öğrenciye hem de eğitim öğretime gölgesi yeter.”(SÖ5) 

“Veli ağrı kesici gibidir. Çünkü öğretmen her sıkıştığında yetişir.”(SÖ26) 

“Veli deniz feneri gibidir. Çünkü her daim öğretmene ışık olur.”(SÖ34) 

İnsani Özellikler;  sınıf öğretmenlerinden toplanan 78 metaforun 19’ bu kategoride yer 

almaktadır ve bu 19 metafor 15 farklı metafor arasında dağılmıştır. Bu kategori altında toplanan 

metaforların geneli olumsuz niteliktedir. En çok tekrarlanana metaforlar ise “ukala” (f:3) 

metaforu sınıf öğretmenine her daim akıl verme girişiminden dolayı 3 defa vurgulanmıştır. 

Öğrenci velilerinin tembel ve sorumluluktan kaçan niteliklerinden dolayı “tembel” (f:2) 

metaforu vurgulanmıştır. Bu kategori altındaki açıklayıcı cümleler şu şekildedir;  

“Veli ukala gibidir. Çünkü bilmediği bir şey yoktur.”(SÖ8) 
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“Veli saygısız gibidir. Çünkü hep haklıdır ve hiç alttan almaz” (SÖ71) 

Canlı; sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilmiş olan 78 metaforun 16 tanesi bu kategori 

altında yer almaktadır. Bu 16 metafor 6 farklı metafor tarafından tekrarlanmıştır. Bu  kategori 

toplam metaforların %20.5’ini içermektedir ve genel olarak olumlu metaforlardır. Sınıf 

öğretmenleri velileri genel anlamda “takım arkadaşı” (f:5),  “bülbül” (f:4),   “çiçek” (f:4) 

metaforlarına benzetmişlerdir. Bu kategori ile ilgili açıklayıcı cümleler aşağıda verilmiştir  

“Veli takım arkadaşı gibidir. Çünkü eğitim bir takım işidir.” (SÖ20) 

“Veli bülbül gibidir. Çünkü her daim tatlı dillidir. (SÖ48) 

İş-meslek; sınıf öğretmenleri tarafından ifade edilmiş olan 78 metaforun 10 tanesi bu 

kategori altında toplanmıştır. 5 farklı metafor arasında dağılan bu kategori hem olumlu hem de 

olumsuz kategorileri bir arada barındırmaktadır. Bu kategori ile ilgili örnek cümleler şu 

şekildedir;   

“Veli eleştirmen gibidir. Çünkü sadece olumsuza odaklanırlar” (SÖ12) 

“Veli yedek oyuncu gibidir. Çünkü ne zaman ihtiyaç duyulsa devreye girer.” (SÖ13) 

Rahatsızlık veren bir durum; sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilen 78 metaforun 

2’si bu kategori altında yer almaktadır, her iki metaforda olumsuz anlam ifade etmektedir. Bu 

kategori ile ilgili örnek metafor cümleleri şu şekildedir;  

“Veli karın ağrısı gibidir. Çünkü sadece dert yaratır.” (SÖ71) 

 “Veli mide yanması gibidir. Çünkü verdiği rahatsızlık uzun sürer.” (SÖ4) 

Geliştirilen Metaforların Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Velilerin sınıf öğretmeni kavramına yönelik geliştirdikleri metaforların cinsiyete göre 

dağılımı Tablo 4’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 Tablo 4. 

 Cinsiyete Göre Metaforların Dağılımı 
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Kategori Kadın (f: ) Erkek  (f:) F 

N
es

n
e 

 
Ağaç (f:3), ağrı kesici (f:3), hamur  (f:2), içi 

boşalmayan su testisi (f:1),  Kapalı bir kutu 

(f:1), mikser  (f:1), pili bitmeyen oyuncak 

(f:1), adaletin terazisi (f:1 ) 

Metafor: 8; f:16 

Ağaç (f:3), ağrı kesici (f:1),  

Deniz feneri (f:3), Maske 

(f:2), fabrika (f:2), taş duvar 

(f:1), zeka ölçer (f:1)  

Metafor: 8; f:13 

29 
İn

sa
n
i 

ö
ze

ll
ik

  Ukala  (f:3), saygısız (f:2), kurnaz (f:1) 

Çokbilmiş  (f:1),  memnuniyetsiz (f:1),  nazlı 

(f:1), tembel (f:2), hayal kırıklığı  (f:1), 

ilgisiz (f:1), çıkarcı (f:1) 

Metafor: 10; f:14 

Saygısız (f:1), at gözlüğü 

takmış insan (f:1), Bilge 

Kağan (f:1) 

Metafor: 3; f:3 

17 

 

C
an

lı
  

Diken (f:1),  sarmaşık (f:1), çocuk  (f:1),  

Metafor: 3; f:3  

Bülbül (f:3), çiçek (f:3),  

takım arkadaşı (f:4)  

 

Metafor: 3; f:10 

13 

İş
- 

M
es

le
k
 Eleştirmen  (f:4), Çiftçi (f:2), 

Metafor: 2; f:6 

Koruma (f:1), yardımcı 

(f:2), yedek oyuncu  (f:4) 

Metafor: 3; f:7 

12 

R
ah

at
sı

zl
ı

k
 

v
er

en
 

b
ir

 d
u
ru

m
 Karın ağrısı (f:2), mide yanması (f:1) 

 

Metafor: 2; f:3 

 3 

Toplam   78 

Tablo 4’de bakıldığında sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilen metaforların cinsiyete 

göre dağılımında  “nesne” ve  “insana ait özellik” kategorilerinde kadın katılımcıların 

geliştirdiği metaforlar ağırlıktayken, “canlı” ve “iş-meslek” kategorilerinde erkek öğretmenler 

tarafından geliştirilen metaforlar çoğunluktadır. “Rahatsızlık veren bir durum” kategorisine ait 

bütün metaforları kadın sınıf öğretmenleri ifade etmişlerdir. Olumsuz anlam ifade eden 

metaforların büyük çoğunluğunu kadın sınıf öğretmenleri oluşturmuştur.   

4. Tartışma ve Sonuç  

Yapılan çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenci velilerini en çok bir neşeye 

benzettikleri sonucunda ulaşılmıştır. Eğitim paydaşlarıyla yapılan metafor çalışmalarında, 

çalışmaya katılanlar oluşturdukları metaforları genel olarak bir nesneye benzeterek 

kavramsallaştırmışlardır. “Nesne”  kategorisi ile ilgili oluşturulmuş olan metaforlar büyük 

oranda olumlu ifadelerden oluşmaktadır ve benzer araştırmalarda da bu yönde sonuçlara 

ulaşılmıştır ( Akgün, 2016; Çakmak, Neslitürk ve Asar, 2014; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015; 

Çanak, 2013).  
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İkinci en çok metafor barındıran kategori ise “insani özellik” kategorisidir ve bu kategori 

ağırlıklı olarak olumsuz metaforlardan oluşmaktadır ve genel olarak bu olumsuz metaforları 

kadın katılımsılar geliştirmişlerdir. Öğrenci velileri ile ilgili yapılan benzer çalışmalarda da bu 

bulgu ile örtüşen sonuçlar bulunmuştur. Benzer çalışmalarda da metaforların açıklayıcı 

cümleleri olarak; velilerin çokbilmiş tavırlarından, işgüzarlığından, akıl vericiliğinden dem 

vurulmuştur  (Çakmak, Neslitürk ve Asar, 2014; Çanak, 2013).  

“Canlı” kategorisi hem olumlu hem de olumsuz metaforları bir arada barındırmaktadır. 

Genel anlamda eğitim kavramı ve paydaşları, özelde de veli kavramı ile ilgili yapılan metafor 

analizi çalışmalarının sonuçları incelendiğinde katılımcılar geliştirdikleri metaforları canlılara 

özgü özelliklerden faydalanarak kavramsallaştırmışlardır ve oluşturulan metaforlar hem olumlu 

hem de olumsuz metaforlardan oluşmaktadır (Ekici, Baş ve Kızılkaya, 2017¸Kıral, 2015; Koç, 

2015; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015).  “İş-meslek” kategorisi ile ilgili olarak açıklayıcı 

cümlelere bakıldığı takdirde büyük oranda olumlu ifadelerin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çakmak, Neslitürk ve Asar (2014) ve Çanak (2013) tarafından öğrenci velileri ile ilgili yapılan 

metafor analizi çalışmalarının sonucu kısmen bu kategorinin bulgularını desteklemektedir.  

Araştırma sonucuna göre olumlu metaforlar çoğunluktadır ve genelde onure edici 

açıklayıcı cümleler kullanılmıştır fakat dikkate çekecek miktarda olumsuz metaforda 

geliştirilmiştir ve bu olumsuz metaforların kaynağı ile ilgili çalışmaların yapılması önerilebilir. 

Bu araştırma sınıf öğretmenleri ile yapılmıştır, diğer branş öğretmenleri ile de benzer çalışmalar 

yapılabilir. Velilere yönelik algı tespit edilmeye çalışılmıştır, diğer eğitim paydaşlarına yönelik 

benzer çalışmalar yapılabilir. 

5. Kaynakça  

Akgün, E. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının “çocuk” ve “okul öncesi öğretmeni” 

kavramına ilişkin metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi. 

Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-

öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel 

araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık. 

Cameron, L. J. (1997). Metaphorical use of language in educational discourse: A theoretical 

and empirical investigation (Order No. U103395). Available from ProQuest 



 

1510 
 

Dissertations & Theses Global.(2117490063). Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/2117490063?accountid=25074 

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve 

yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. 

Ceyhan, E. (2002). Çocuk gelişimi ve psikolojisi. Eskişehir: AÖF Yayınları. 

Çakmak, Ö. Ç., Neslitürk, S., & Hayriye, A. S. A. R. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin 

“Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 2014(18), 679-712. 

Çanak, M. (2013). Öğretmenlerin “öğrenci velisi” kavramına yönelik geliştirdikleri 

metaforlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(4), 137-156. 

Ekici, G., Baş, M., & Kızılkaya, O. (2017). Öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleği” 

kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması.[Determination of 

perception regarding the “teaching profession” of teacher candidates: a work of metaphor 

analysis]. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28). 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/ogretmen/nedir. 10.07.2019’da erişim sağlandı. 

Kemal Yunusoğlu, M. (2015). Yönelim Metaforları ve Kültürel Temelleri. Turkish Studies-

International Periodical For The. 

Kıral, E. (2015). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmen Metaforları. Adnan 

Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 57-65. 

Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Ve Öğretmenlik Mesleği 

Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 15(1). 

Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago Press. 

Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data 

analysis: An expanded sourcebook. sage. 

Nasırcı, H. & Sadık, F. (2017). Investigating primary school teachers’ perception about 

democracy though metaphor analysis. European Journal of Educational Research, 7(1), 

121-132. 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/ogretmen/nedir


 

1511 
 

Ocak, Ş. E., Çiydem, E., & Akdoğan, E. M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kimlik 

ve kültür kavramlarına yönelik metafor algıları. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları 

Dergisi, 4(3), 59-71. 

Parvaresh, V. (2008). Metaphorical Conceptualizations of an Adult EFL Learner: Where Old 

Concepts Are Impregnable. Novitas-Royal, 2(2). 

Saban, A . (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına 

İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.  

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 

55, 459-496. 

Sadık, F., & Sarı, Ö. G. M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi 

algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim 

Dergisi, 1(1), 48-62. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: 

Seçkin. 

Yob, I.M. (2003). “Thinking Constructively With Metaphors”, Studies in Philosophy and 

Education, vol: 22. 

Zembat, R., Tunçeli, H. İ., & Akşin, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının" Okul 

Yöneticisi" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması. Hacettepe University 

Faculty of Health Sciences Journal, 2. 

 

  



 

1512 
 

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Bir Rehberlik Çalışması: İyilik 

Görevleriyle Davranış Kontrolü Sağlama 

Sezgin Elbay294 

 

Öz 

 Sosyal bilgiler, bireylerin toplumsal var oluşlarını gerçekleştirmeye katkı sunmak için, sosyal bilim disiplinleri 
ile vatandaşlık, insan hakları ve demokrasi konularını birleştiren bir çalışma alanıdır. Bu tanımdan hareketle, 
sosyal bilgiler eğitiminin öncelikli amacının iyi yurttaş ve iyi insan yetiştirmek olduğu söylenebilir. Ancak bu 
amacın gerçekleşmesinin önünde bazı engeller bulunmaktadır. Bu engellerden biri de, uyumsuz davranışları 
(davranış bozukluğu) olan öğrencilerdir. Uyumsuz davranışları olan öğrencilerin bazı tepkileri, fiziksel ve psikolojik 
şiddetten, Vandalizme (okul eşyalarına kasıtlı olarak zarar verme) kadar değişebilmektedir. Bu durum okula 
oryantasyon ve topluma entegrasyonu engelleyebilir. Bununla birlikte birbirinden farklı tür ve derecelerde ortaya 
çıkan uyumsuz davranışlarla baş etmek için, Davranışçılık kuramından yararlanılabilir. Bu bağlamda araştırmanın 
amacı; sosyal bilgiler eğitiminde uyumsuz davranışlarla baş etmede, Davranışçılık kuramına dayalı olarak 
geliştirilen iyilik görevlerini işe koşmak ve bunun uygulamadaki yansımalarını değerlendirmektir. Çalışmada, nitel 
paradigmaya dayalı eylem araştırması işe koşulmuştur. Araştırma, Sakarya kentindeki bir köy ortaokulda, 5. 
sınıftan amaçlı olarak seçilen 2 öğrenciyle yapılmıştır. Ölçüt durum örneklemesi kullanılarak, sosyal bilgiler 
eğitiminde uyumsuz öğrenciler belirlenmiştir. Veri toplama araçları olarak katılımlı gözlem notları ve dokümanlar 
kullanılmıştır. Veriler, tümevarımsal (tematik-içerik) analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda, iyilik 
görevlerinin ardından uyumsuz davranışları olan öğrencilerin, çevreleri tarafından olumlu olarak kabul gördüğü 
ve kötülük indekslerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Arkadaşları tarafından bu öğrencilere yönelik sınıf 
öğretmenlerine günde ortalama 6 ile 7 arasında şikâyet gelirken, iyilik görevlerinden sonra bu şikâyetlerin 2’ye 
kadar düştüğü ve çalışma ilerledikçe şikâyetlerin hiç olmadığı görülmüştür. Böylelikle bulgular, birbiriyle 
uyuşmayan ya da çatışan uyarıcı vermenin davranışı kontrol ettiğini göstermektedir. Sonuç olarak uyumsuz 
davranışların iyilik görevleriyle kontrol edildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Davranışçılık, Rehberlik Çalışmaları, İyilik Görevleri. 

 

Abstract 

 The primary aim of social studies education is to train good citizens and good people. However, there are 
some obstacles to achieving this goal. One of these obstacles is students with maladaptive behavior. This may 
hinder school orientation and integration into society. However, Behaviorism theory can be used to cope with 
discordant behaviors that occur in different types and degrees. The aim of the research; The aim of this course 
is to employ the well-being tasks developed based on the behaviorism theory in order to cope with the 
misbehavior in social studies education and to evaluate its reflections in practice. In the study, action research 
based on qualitative paradigm was employed. The research was carried out in a village secondary school in 
Sakarya city with 2 students selected from 5th grade. By using criterion status sampling, non-compliant students 
in social studies education were identified. Participatory observation notes and documents were used as data 
collection tools. The data were subjected to inductive analysis. As a result of the analyzes, it was found that 
students who had maladaptive behaviors after goodness tasks were accepted positively by their environment 
and there was a decrease in evil indices. It was observed that, on average, 6 to 7 complaints were received by 
classmates to their class teachers for these students by their friends, but after these tasks, these complaints 
decreased to 2 and there were no complaints as the study progressed. As a result, it was found that maladaptive 
behaviors were controlled by goodness tasks. 

Keywords: Social Studies Education, Behaviorism, Guidance Studies, Goodness Tasks. 
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Öğretim programları amaç, içerik (tema veya öğrenme alanları), öğrenme-öğretme süreci (öğrenme 
yaşantıları) ve sınama durumları (ölçme ve değerlendirme) olmak üzere temelde 4 ögeye ayrılmaktadır. Bu 4 
temel öge de eğitim sisteminin belli parçalarını oluşturmaktadır. Sistem ise, fiziksel veya fiziksel olmayan, kendi 
aralarında ilişkili ve etkileşen bir veya daha çok amaca hizmet eden öğeler bütünüdür (Erkut, 1989, s.14). Bu 
bağlamda sistemler, belli başlı iki sınıfta incelenmektedir.  

Sistemler, çevreleriyle etkileşen “açık sistemler” ve çevrelerinden tecrit edilen ‘’kapalı sistemler’’ olmak 
üzere, başlıca iki sınıfa ayrılmaktadır (Owens, 1981). Kapalı sistemler; iç dönüt ilmiği olan, kendisiyle yetinen, 
çevresindeki etkileşime kapalı, durağan, disiplinli bir manastır cemiyeti gibi örgütlenmiş sistemlerdir (Cole, 1993). 
Bu sebeple, kapalı sistemlerin çevresel değişime duyarlığı daha azdır (Owens, 1981). Oysa, açık sistemler 
çevreleriyle sürekli olarak irtibat halindedir. Bu sayede çevrelerinden sürekli olarak girdi alma imkanına sahiptir 
ve bunları değerlendirerek, girdileri çıktı olarak değişime uğratabilir (Hodgetts, 1975).  

Açık sistemler durağan bir yapıya sahip değildir. Bununla birlikte değişim, gelişim ve büyümeye açık ve 
öğrenen örgütlerdir. Kapalı sistemler, kendi içinde uyumlu olmasına rağmen, açık sistemler dış çevreyle etkileşim 
ve uyumu hedefler. Dolayısıyla açık sistemlerde, parçaların birbirinden yalıtık olmaması ve tutarlı bir şekilde 
işlemesi gerektiği bilinmektedir. Çünkü sistemin herhangi bir ögesinde yaşanan olumsuzluk, diğer ögelerini de 
etkileyebilir.  

Eğitim sistemi, açık bir sistem olma özelliği göstermektedir. Bundan dolayı, dış çevre ve iç çevresinden 
sürekli dönüt almaktadır. Bu bağlamda eğitim sisteminin girdilerinden biri olan öğrencilerin, olumlu davranışlarla 
öğrenme-öğretme sürecinde yer almaları gerekmektedir.  Olumlu davranışlar içerisinde olmayan öğrenciler için 
de, rehberlik hizmetlerinden yararlanılabilir.  

Rehberlik kavramı, Farsça “ yol gösteren kimse, kılavuz” anlamına gelen rehber kelimesinin sonuna -lik 
yapım ekinin getirilmesiyle türetilmiştir. Bu kavram, İngilizce’de “ guidance” sözcüğü ile karşılanmaktadır (Özön, 
1959; s. 604; Yeni Redhause Lügatı, 1962; s. 468). Türkiye’de modern anlamdaki psikolojik danışma ve rehberlik 
(PDR) uygulamaları, yeni olmakla beraber, okul örgütlerinde rehberlik anlayışı ve hizmetlerinin yer alması, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar geriye götürülebilir. Bununla birlikte öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal 
gelişimine ilişkin yayınlara, 1920’li yıllarda özellikle öğretmen okullarındaki pedagoji kitaplarında rastlanmaktadır 
(Baymur, 1980; Kuzgun, 2000).  

Rehberlik hizmetleriyle öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendine açık 
eğitim ve iş fırsat ve seçeneklerini tanıması, gerçekçi kararlar alması, kendini gerçekleştirebilmesi, karşılaştığı 
sorunlarla etkin bir şekilde baş etme becerisi kazanması ve çevresine etkin uyum sağlamasına yardım edilmeye 
çalışılır (Güven, 2006). Böylece eğitim örgütlerinde rehberlik hizmetleri, öğretim programlarının uygulanmasını 
engelleyebilecek unsurları en aza indirebilir. Buna bağlı olarak toplumun temel değer, inanç, tutum ve normlarına 
aykırı olan kimi özelliklerin okul toplumunun birer üyesi olan öğrenciler tarafından benimsenmemesinde; yani 
toplumun beklentilerine göre öğrencilerin yetiştirilmesi, rehberlik hizmetleri öncelikli olabilir. Dolayısıyla topluma 
iyi insanlar kazandırılabilir.  

Sosyal bilgiler, bireylerin toplumsal var oluşlarını gerçekleştirmeye katkı sunmak için, sosyal bilim disiplinleri 
ile vatandaşlık, insan hakları ve demokrasi konularını birleştiren bir çalışma alanıdır. Bu tanımdan hareketle, 
sosyal bilgiler eğitiminin öncelikli amacının iyi yurttaş ve iyi insan yetiştirmek olduğu söylenebilir. Öte yandan bu 
amacın gerçekleşmesinin önünde bazı engeller bulunmaktadır. Bu engellerin başında uyumsuz öğrenciler 
gelmektedir. Uyumsuz öğrencilerin bazı davranışları fiziksel ve psikolojik şiddetten Vandalizme (okul eşyalarına 
kasıtlı olarak zarar verme) kadar değişebilmektedir. Bu durum okula oryantasyon ve topluma entegrasyonu 
engelleyebilir. Öte yandan birbirinden farklı tür ve derecelerde ortaya çıkan uyumsuz davranışlarla baş etmek 
için, Davranışçılık kuramından yararlanılabilir. 

Uyumsuz davranışlar, içselleştirme ve dışsallaştırma olmak üzere temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 
kavramsallaştırma Achenbach ve Edelbrock (1978) tarafından, çocuk psikopatolojisinde veriye dayalı bir 
sınıflandırma sistemi geliştirmeyi amaçlamalarıyla, 1960-1970 yılları arasında yürütttükleri 27 çalışmaya dayalı 
olarak ortaya çıkmıştır. Achenbach ve Edelbrock (1978) yaptıkları araştırmalar sonucunda; anksiyete, depresyon 
gibi yüksek denetimli davranışları içselleştirme; sinirlilik, yıkıcılık gibi düşük denetimli davranışları da 
dışsallaştırma başlığı altında sınıflandırmıştır (Çekici, 2003: 17). Reynolds (1992) da, gözlenmesi nispeten daha 
kolay olan davranışsal sorunları dışa yöneltilmiş (outer-directed), gözlenmesi zor olan duygusal sorunları ise, içe 
yöneltilmiş (iner-directed) olarak tanımlamıştır. Quay (1966) ve Kaufman (1979) ise, davranış bozukluklarını 
aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırmışlardır (Çekici, 2003: 17): 

İçselleştirme sorunları: Çekingen (shy), içedönük (withdrawn), aşağılık duyguları (inferiority), benlik 
bilinçliliği (self-conscious) ve aşırı derecede duyarlılık (overly sensitive), korkulu (fearful), kaygılı (anxious), 
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üzüntülü (sad), ruh hali anlık olarak değişebilen (moddy), kolayca kışkırtılabilen (irritable), ilgisiz (apathetic), 
düşünceli (preoccupied), dikkatsizliktir (inattentive).  

Dışsallaştırma sorunları: Karşı koyan (defiant), kural tanımaz (disobident), eşyalara, kurallara ve diğer 
insanlara karşı agresif davranmak (aggression toward property, rules and other children), aşırı derecede dikkat 
eksikliği (demans excessive attention), küfretmek (swears), güvenilmez (distrusts), diğerlerini suçlamak (blame 
others), yıkıcı (destructive), hiperaktif (hyperactive), öfke nöbetleridir (tempertantrums). Bu sınıflandırmaya 
uygun olarak, birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. 

Hırvatistanlı öğrencilere (12-18 yaş arası ergenler) çeşitli ölçekler uygulanarak, onların duygusal ve 
davranışsal problemlerine dair öz ve aile bildirimleri karşılaştırılmıştır. Ailelerin raporlarında kızlara kıyasla 
erkekler, ölçekte daha yüksek puan alırken, ergenlerin özbildirimlerinde kızlar daha yüksek puanlama 
yapmışlardır (Begovac, Rudan, Skocic, Filipovic, Szirovicza; 2004). 

Çinli çocukların davranışsal problemlerine yönelik, aile ve öğretmen raporlarındaki uzlaşımların 
karşılaştırıldığı çalışmada, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 2836 çocuğun ailelerine CBCL (ADDÖ), öğretmenlerine 
de TRF (ÖDDÖ) ölçekleri uygulanmıştır. Aile ve öğretmenler arasında, çocukların dikkat problemlerine ve 
dışsallaştırma sorunlarına yönelik olarak belli bir uyum gözlemlenirken, içselleştirme sorunlarında ise, düşük bir 
ilişki tespit edilmiş olup; davranış problemlerine yönelik çelişkili bulgular rapor edilmiştir (Deng, Liu, Roosa; 2004).  

Taylandlı ve Amerikalı ergenlerde sosyal ve duygusal sorunlara yönelik yapılan çalışmada, Taylandlı 
ergenlerin, Amerikalı ergenlere göre daha fazla oranda kontrol dışı sorunla (içtepisellik, utangaçlık, korkaklık ve 
sıkılganlık gibi) karşılaştıkları saptanmıştır. Bununla birlikte Amerikalı ergenlerin daha yüksek oranda doğrudan 
ve açıkça kişiler arası saldırgınlık eğilimi (kavga ve akran istismarı gibi) içerisinde oldukları ifade edilirken, Taylandlı 
ergenlerin ise; belirsiz, tanımlanması güç ve kişiler arası saldırganlık eğilimi içermeyen sorunları (somurtma ve 
surat asma gibi) ifade ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgular, kültürler arasında ergenlere yönelik farklı 
davranışsal sorunların ortaya çıkabileceğini göstermektedir (Weisz Jr et al., 1993). 

Çekici (2003), yaşları 11 ile 14 arasında değişen öğrencilerin, duygusal ve davranışsal sorunlarını tespit 
etmek amacıyla, öz değerlendirme ve öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmelerini, bazı değişkenler açısından 
(yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey) araştırmıştır. Bu kapsamda, öğrenci ve öğretmenler tarafından, 
erkeklerde dışsallaştırma; buna karşılık kızlarda içselleştirme sorunlarının daha çok görüldüğü bulgulanmıştır. 
Ayrıca dışsallaştırma ve içselleştirme bakımından, öğrencilerin öğretmenlerine göre, kendilerinde daha fazla 
sorun davranış gördükleri tespit edilmiştir.  

Danaoğlu’nun (2009) “Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İlköğretim 5. Sınıflarda Karşılaştıkları İstenmeyen 
Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri” adlı çalışmasında, sınıf öğretmenlerinin en çok karşılaştıkları 
istenmeyen davranışlar: ’’Birbirleriyle konuşmak, söz hakkı almadan konuşmak, dersin akışını isteyerek bozmak, 
arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar göstermek, ödev yapmamak, verilen görevleri yerine getirmemek, küfür 
etmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak ve öğretmeni dinlememek’’ olurken; İngilizce öğretmenlerinin en çok 
karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ise: ‘’ Birbirleriyle konuşmak, dersin akışını isteyerek bozmak, birbirlerini 
şikâyet etmek, arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar sergilemek, küfür etmek, yalan söylemek ve derste ders 
dışı işlerle uğraşmak’’ olmuştur. Sonuç olarak, dışsallaştırma ve içselleştirme davranışlarının birlikte görülmesine 
rağmen, en sık oranda dışsallaştırma davranışlarının görüldüğü söylenebilir.  

Elban’ın (2009) “İlköğretimdeki Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Karşılaşma ve Çözüm 
Bulma Durumlarının İncelenmesi” adlı çalışmasında, öğretmenlerin ilkokulda en sık karşılaştıkları sorunlar: ‘’Söz 
verilmeden konuşma, izinsiz dolaşma, arkadaşlarını şikâyet etme, küfür etme, kavga etme ve yalan söyleme’’ 
olurken; ortaokulda en sık karşılaşılan sorunlar: ‘’Ders anında, ders dışı etkinliklerle uğraşma, dersi dinlememe, 
izin almadan konuşma, derse hazırlıksız gelme ve kavga etme’’ olmuştur. İstenmeyen davranışlarla baş etmek için 
öğretmenler en çok; öğrenci ile konuşma, dersi öğrenciye uygun hale getirme, veliyle iletişim ve 2. tip ceza 
yöntemlerini kullanmaktadırlar.  

Görmez’in (2016) çalışması incelendiğinde; istenmeyen davranışlar: "Öğrencilerin sınıf içinde çoğunlukla 
argo konuşmaları, arkadaşlarına sözlü olarak sataşmaları, derste sürekli konuşmaları, derse dikkatlerini 
vermemeleri, sınıfta yerlerinde durmamaları, derste başka işlerle uğraşmaları ve arkadaşlarına fiziksel şiddet 
uygulamaları" şeklinde belirtilmiştir. 

Gökyer ve Doğan’ın (2016) çalışmasında, idareci ve öğretmenler, istenmeyen öğrenci davranışlarının 
nedenlerini: ‘’Öğrencilerin ailelerinin eğitim ve gelir düzeylerinin düşük olmasına, ailelerin ilgisiz olmasına, yanlış 
yönlendirmelere; anne ve babanın ayrı olmasına, aile içi sorunlara, sevgi yetersizliğine, disiplinsizliğe, 
huzursuzluğa ve iletişimsizliğe; yetiştiği çevreye, arkadaş ortamına, baskıya veya şiddet görmeye; medya 
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organlarındaki olumsuz davranış örneklerine, mafya özentisi TV filmlerine, internet, cep telefonu, alkol ve 
uyuşturucu kullanımına’’ bağlamaktadırlar.  

Araştırma bulgularından, dışsallaştırma sorunlarının daha yüksek oranda sergilendiği çıkarılabilir. Aynı 
zamanda sorun davranışlar ile cinsiyet arasında bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda erkekler kızlara göre, 
daha fazla dışsallaştırma sorunu göstermektedirler. Bununla birlikte kızların erkeklere kıyasla, daha fazla 
içselleştirme sorunu gösterdiğine ilişkin bulguların, birbiriyle tutarlı olduğu söylenemez. Buna göre, erken 
yaşlarda erkekler, bu boyutta da yüksek puanlar almakta, ileri yaşlarda ise, kızların puanı yükselmektedir 
(Peterson, 1961; akt. Albayrak-Kaymak, 1994: s. 37’deki alıntı). 

Araştırmaların genel olarak tarama modellerine dayalı olarak yürütüldüğü söylenebilir. Bu bağlamda 
birtakım araçlar kullanılarak, sorun durumu betimlenmiştir. Öte yandan araştırmaların ihmal ettiği noktalar da 
bulunmaktadır. Bu kapsamda sorun durumuna yönelik müdahale tipi araştırmaların yetersiz olduğu ve bununla 
bağlantılı olarak, hangi müdahalenin nasıl bir sonuç doğuracağına yönelik ilişkisel durumun da tam olarak ortaya 
çıkarılamadığı söylenebilir. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bu konuda bir araştırma ihtiyacının olduğu 
görülmektedir. 

Uyum bozukluğu gösteren çocukların davranışlarını kontrol etmede, davranışçılık kuramından 
yararlanılabilir. Davranışçılık, etki ile tepki arasındaki koşulsal bağı inceleyen bir kuramdır. Başka bir ifadeyle, 
organizmanın herhangi bir etkinliği başlatabilmesi için, dış çevreden bir etkiye maruz kalması gerekmektedir. Bu 
etki dolayısıyla da karşılık vermesi beklenir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir davranışçı, herhangi bir psikolojik 
hipotez için davranışsal kanıt arayan bir kişidir (Graham, 2019). Özellikle kişinin kendine ve çevresine zarar veren 
davranışları söz konusuysa, etki ile tepki arasında kurulan bağın, her zaman istenilen bir ilişki olduğu söylenemez. 
Bu bağlamda öğrencilerin kendine ve diğerlerine karşı yaptığı uyumsuz davranışlar incelenebilir.  

İyilik görevleriyle uyumsuz öğrencilerin davranışları kontrol edilebilir. Çevresine zarar veren öğrencilerin, 
karşıt pekiştirme yaşantılarından geçerek, yaptığı davranışların tam zıttı bir davranışla hareket etmesi sağlanarak, 
onların uyumsuz davranışları, yerini olumlu davranışlara terk edebilir. Bu kapsamda öğrencilere günlük ödevler 
şeklinde yapacağı iyilik görevleri verilerek, davranışlarındaki seyir izlenebilir. Böylece eski davranışlarla rekabet 
eden ve olumlu pekiştireçle sonuçlanan tepkiler yerleşebilir. Bu teorik gerekçeler, araştırmanın problem 
bağlamını oluşturmaktadır. Buna ek olarak, ifade edilen teori ve varsayımların pratikteki durumunu test etmek 
için, bir araştırma yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; sosyal bilgiler eğitiminde uyumsuz davranışlarla baş etmede Davranışçılık kuramına 
dayalı olarak geliştirilen iyilik görevlerini işe koşmak ve bunun uygulamadaki yansımalarını değerlendirmektir. 
Dolayısıyla araştırma, özünde bir keşif ve müdahale çalışmasıdır. 

 

 

 

Problem Cümlesi 

5. sınıf öğrencilerinin uyumsuz davranışları nelerdir? İyilik görevlerinden sonra uyumsuz davranışlara yönelik 
öğrencilerin görüşleri nelerdir? 

 

Alt Problemler 

1. 5. sınıf öğrencilerinin davranış bozuklukları nelerdir? 

2. 5. sınıf öğrencilerinin duygusal bozuklukları nelerdir? 

3. 5. sınıf öğrencilerinin alışkanlık bozuklukları nelerdir? 

4. İyilik görevleri verildikten sonra, uyumsuz davranışlara yönelik öğrencilerin görüşleri nelerdir? 

 

Sınırlılıklar 
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1. Bu araştırma 2018/2019 eğitim öğretim yılıyla sınırlıdır. 

2. Araştırmaya 2 öğrenci katılmıştır. 

3. Araştırma Sakarya kentine bağlı kırsal bir bölgedeki ortaokulda gerçekleştirilmiştir. 

 

Yöntem 

Çalışma, eylem araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırmasında istenilen sonuca 
ulaşmak için, tek denekli araştırma modellerinden AB deseni kullanılmıştır. Ölçüt durum örneklemesi kullanılarak, 
sosyal bilgiler eğitiminde uyumsuz davranışı olan öğrenciler belirlenmiştir. Bu kapsamda öğretmen ve 
öğrencilerin en çok şikâyet ettikleri 2 öğrenci belirlenmiştir. Veri toplama araçları olarak yapılandırılmamış 
görüşme, gözlem ve dokümanlar kullanılmıştır. Veriler, betimsel-yorumlayıcı analize tabi tutulmuştur. Araştırma 
sürecinde önce uyumsuz davranışlara yönelik başlangıç düzeyi belirlenmiş, daha sonra denel işlem için eylem 
planı oluşturulmuştur. Ardından sınıf içi uyumsuz davranışları olan öğrencilere, hafta içi her gün en az 5 tane iyilik 
görevi verilmiştir. İyilik görevlerinden sonra, bağımlı değişken tekrar ölçülmüştür. Ayrıca süreçte yaşananlar 
gözlemlenmiştir.  

 

Katılımcılar 

Evren ve örneklem tayinine gidilmemiş, katılımcılar amaçlı olarak seçilmiştir. Araştırma Sakarya kentinin 
kırsal bölgesindeki bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 5. sınıflardan 2 öğrenci katılmıştır. Bu 
öğrenciler ölçüt durum örneklemesine göre seçilmiştir. Katılımcılar, sınıf öğretmeninin gözlemleri, velilerin 
ifadeleri, öğretmen ve öğrencilerin şikâyetleri sonucunda belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, çeşitli kaynaklardan 
gelen veriler ışığında, öğrenci grubundan davranışsal olarak sapma eğilimi gösteren 2 kişi araştırma katılımcısı 
olarak seçilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada uyumsuz davranışlar gösteren öğrencilerin belirlenmesi için, öğretmen ve öğrencilere yönelik 
görüşme formları geliştirilmiştir. Daha sonra öğrencilerin, uyumsuz davranışları olan arkadaşlarına yönelik duygu 
ve düşüncelerini almak için, açık uçlu veri toplama aracı oluşturulmuştur. Süreç sonunda aynı veri toplama aracı 
kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, katılımlı gözlem işe koşulmuştur. 

 
 
 

 

Veri Analizi 

 Toplanan verileri kodlamak için, önceden var olan ana temalar kullanılarak, tipolojik veri analizi (Hatch, 2002) 
işe koşuldu (Tablo 1, 2, 3 ve 4). İlk aşamada uyumsuz davranış türleri ile kodlanan veriler, katılımcıların sahip 
oldukları uyumsuz davranışlar ile uyumsuz davranış türleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. Ana temalar önceki 
uyumsuz davranış türlerini ortaya koyan araştırmalardan sentezlenmiştir. Diğer bir deyişle, öğrenci şikayetleri ve 
katılımlı gözlem verileri, uyumsuz davranış türlerine göre analiz edilmiştir.  

 İlk kodlamadan sonra, tüm veri seti tipolojik bir kategori içerisine dâhil edildi ve daha sonra tutarlılık açısından 
kontrol edildi. Ayrıca araştırma günlüğünde, süreçte yaşanan ana fikir ve duygular kaydedildi. Daha sonra verilerin 
içerisindeki bağlantılar incelendi. Bu çerçevede, verilerin içinde, ana tema ya da kategorilerle ilgili söz ve söz 
öbekleri arandı. Uyumsuz davranış türlerine uygun olarak veri öğeleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıldıktan 
sonra, verileri uyumsuz davranış türlerinden çıkan kategorilere bağlayan ana temalar için, veri kalıpları veya 
desenler oluşturuldu. 

 Veri parçalarının birden fazla kategori ve ana temaya uyduğu görüldü ve buna yönelik toplam atıflar 
oluşturuldu. En son aşamada verilerden bu gruplandırmalarla çelişebilecek örnekler arandı (Endacott, 2013 ve 
Glesne, 2015). 
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 İlk bulgular kodlamadaki kalıplar, bağlantılar ve ana temalar arasındaki ilişkilerden oluşturuldu ve bunlar 
öğrenci alıntılarıyla desteklendi (Endacott, 2013). Son veri analizi adımı, gözlem transkriptleri, araştırmacı günlük 
kayıtları ve öğrenci şikayetlerinden oluşan verileri üçgenleştirerek, ana tema-kategori ve kodlardaki tutarlılık için 
bir kontroldü. 

 

Bulgular 

Bulgular, alt problemlere göre sunulmuş, daha sonra tartışma ve sonuç kısımlarına geçilmiştir. 

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Hasan kod adlı katılımcının, davranış bozukluklarına yönelik gözlem ve görüşme kayıtlarının sonuçları, tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1.  

Hasan Kod Adlı Katılımcının Davranış Bozuklukları. 

Bozukluk Türü Toplam Atıf  Yüzde 

Vurma  9 60 
İtekleme  2 13 
Bağırma 1 7 
Küfür Etme  1 7 
Kavga Etme 1 7 
İnatçılık 1 7 
Toplam  15 100 

 

Tablo 1’de saptanan davranış bozukluk türlerine yönelik, uyumsuz davranışların başlangıç düzeyi çizelge 
1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

Tablo ve çizelge 1’e göre Hasan kod adlı katılımcının, en çok dışsallaştırılmış saldırganlık türünde (vurma, 

toplam atıf: 9; itekleme, toplam atıf: 2) uyumsuz davranış sorunları gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrenci 

 

                    Çizelge 1: Okulda davranış bozuklukları frekans-zaman grafiği 
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şikâyetlerinin analizinden çıkan bu sonuçlar, öğretmen ve araştırmacı gözlemleriyle de doğrulanmıştır. Hasan kod 

adlı katılımcının davranış bozukluklarına yönelik bazı öğrenci görüşleri aşağıda belirtilmiştir: 

H1:’’Bize çok kötü davranıyor. Bize vuruyor. Bize kötü söz söylüyor:’’ 

G1:’’İnat ediyor.’’ 

B1:’’Kötüydü; çünkü beni parkta itekledi.’’ 

C1:’’Her zaman beni itekliyordu. Bana vuruyordu. Vurma diyordum; ama tekrarlıyordu.’’ 

Mehtap kod adlı 2. katılımcının uyumsuz davranış sorunları ise, tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. 

Mehtap Kod Adlı Katılımcının Davranış Bozuklukları. 

Bozukluk Türü Toplam Atıf  Yüzde 

Vurma  8 33 
Geçimsizlik   4 17 
İtekleme  3 12,5 
Saç Çekme  3 12,5 
Çığlık Atma 2 8 
Kötü Söz Söyleme 2 8 
Ağız Hareketleri 
Yapma  

1 4 

Agresyon   
(Sinirlilik) 

1 4 

Toplam  24 100 

 

Tablo 2’de saptanan davranış bozukluk türlerine yönelik, uyumsuz davranışların başlangıç düzeyi çizelge 

2’de sunulmuştur. 

 

 

 

Tablo ve çizelge 2’ye göre, Mehtap kod adlı katılımcı, en çok saldırganlık (vurma f: 8, %: 33 ve itekleme f: 3, 

%: 12,5) türünde uyumsuz davranış bozukluğu göstermektedir. Bunu sırasıyla geçimsizlik (f: 4, %: 17), saç çekme 

(f: 3, %: 12,5), çığlık atma (f: 2, %: 8), kötü söz söyleme (f: 2, %: 8), ağız hareketleri yapma (f: 1, %: 4) ve sinirlilik 

(f:1, %: 4) izlemektedir. Sonuç olarak Mehtap kod adlı katılımcının dışsallaştırılmış saldırganlık türünde uyumsuz 

 

                    Çizelge 2: Okulda davranış bozuklukları frekans-zaman grafiği 
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davranış örnekleri verdiği belirlenmiştir. Öğrenci şikâyetlerinin analizinden çıkan bu sonuçlar, öğretmen ve 

araştırmacı gözlemleriyle de doğrulanmıştır. Mehtap kod adlı katılımcının uyumsuz davranışlarına yönelik bazı 

öğrenci görüşleri şöyledir: 

G1:’’İyilik görevleri verilmeden önce, herkese kötü davranıyordu, çok kabaydı ve bazılarına vururdu.’’ 

C1: ‘’Bazen istemese de biraz sinirleniyordu; ama yine de iyi kalpliydi.’’ 

A1: ‘’Bana vuruyordu. Kalbime vuruyordu. Saçımı çekiyordu. Beni itekliyordu.’’ 

H1: ‘’İyilik görevleri verilmeden [önce] bize çok kötü davranıyordu. Bize kötü sözler söylüyordu. Bize 
vuruyordu, saçımızı çekiyordu.’’ 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Hasan kod adlı katılımcının duygusal bozuklukları tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 3. 

Hasan Kod Adlı Katılımcının Duygusal Bozuklukları 

Bozukluk Türü Toplam Atıf  Yüzde 

Tikler  1 50 
Kekemelik  1 50 
Toplam  2 100 

 

Tablo 3’e göre Hasan kod adlı katılımcı, tikler ve kekemelik olmak üzere iki tane duygusal bozukluk 

göstermektedir. Bu bulgular, sınıf öğretmeninin gözlemleri sonucunda elde edilmiştir. Öte yandan öğrenci 

görüşlerinden elde edilen verilerde, Hasan kod adlı katılımcının herhangi bir duygusal bozukluk türünde uyumsuz 

davranış gösterdiğine yönelik bir bilgiye rastlanmamıştır. Mehtap kod adlı katılımcıya yönelik ise, ne öğrenci 

görüşleri ne de öğretmenlerin gözlemlerinden, duygusal bozukluğa işaret eden herhangi bir veri kaydına 

rastlanmıştır. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Hasan kod adlı katılımcının alışkanlık bozuklukları tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 4. 

Hasan Kod Adlı Katılımcının Alışkanlık Bozuklukları 

Bozukluk Türü Toplam Atıf  Yüzde 

Tırnak Yeme 1 50 
Parmak Emme  1 50 
Toplam  2 100 

 

Tablo 4’e göre Hasan kod adlı katılımcı, tırnak yeme ve parmak emme olmak üzere iki tane alışkanlık 
bozukluğu göstermektedir. Bu bulgular, sınıf öğretmeninin gözlemleri sonucunda elde edilmiştir. Ancak öğrenci 
görüşlerinden elde edilen verilerde, Hasan kod adlı katılımcının herhangi bir alışkanlık bozukluğu gösterdiğine 
yönelik bir bilgiye rastlanmamıştır. Mehtap kod adlı katılımcıya yönelik ise, ne öğrenci görüşleri ne de 
öğretmenlerin gözlemlerinden, alışkanlık bozukluğuna işaret eden herhangi bir veri kaydına rastlanmıştır. 

Tablo 5’de Hasan kod adlı katılımcının genel olarak hangi uyumsuz davranış alanlarına ne sıklıkta sahip 
olduğu betimlenmiştir. 

Tablo 5. 

Hasan Kod Adlı Katılımcının Uyumsuz Davranış Alanları 

UYUMSUZ DAVRANIŞ ALANLARI 

DAVRANIŞ                                 DUYGUSAL                                       ALIŞKANLIK                                         CİNSEL 

 
Davranışın Türü  Toplam Atıf           Davranışın Türü    Toplam Atıf        Davranışın Türü  Toplam Atıf     Davranışın Türü    Toplam Atıf 
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Vurma                           9                          Kötü Şakalar                1                    Tırnak yeme                 1           Cinsel İçerikli Küfür       1 

İtekleme                       2                          Şımarık Hareketler      1                    Parmak emme             1 

Bağırma                        1 

Kötü Söz Söyleme       1 

Kavga Etme                  1 

İnatçılık                         1 

Toplam Atıf                 15                                                                2                                                             2                                                       1 

 

Tablo 5’e göre, Hasan kod adlı katılımcının, birçok alanda uyumsuz davranış türü sergilediği söylenebilir. 
Oysa Mehtap kod adlı katılımcının uyumsuzluk türlerinden sadece davranış bozuklukları gösterdiği söylenebilir. 

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İyilik görevleri, sınıf öğretmeni tarafından Hasan ve Mehtap kod adlı katılımcılara verilmiştir. Yapılan iyilikler 
araştırmacı gözetiminde günü gününe sınıf başkanı tarafından kayıt altına alınmıştır. İyiliklerin, okul toplumunun 
herhangi bir üyesine yapılmasına çalışılmıştır. Bu iyiliklerin günde en az 5 tane olması sağlanmıştır. Hasan ve 
Mehtap adlı katılımcılar, her hafta yaptıkları iyiliklere yönelik yansıtma yapmışlardır.  

Müdahale süreci, araştırmacının katılımcıların iyiliğe yönelik davranışlarını pekiştirmesi, doğru davranışlara 
ayrımlı pekiştireç vermesi, yanlış davranışı anında düzeltmesi (her uyumsuz davranışın öğrenci ve öğretmenler 
tarafından hemen araştırmacıya bildirilmesi sağlanmıştır) ve katılımcıların okul toplumunun üyelerine verdikleri 
zarar ve yaptıkları iyilikler üzerine empati yapmalarıyla devam etmiştir. Sürecin sonunda sınıf üyelerinin 
tamamına-Hasan ve Mehtap kod adlı katılımcılarda dâhil olmak üzere- iyilik görevlerinden sonra, Hasan ve 
Mehtap kod adlı katılımcıların uyumsuz davranışlarının nasıl olduğu sorulmuştur. Görüşme bire bir 
gerçekleştirilmiş, kimse kimsenin ne dediğini duymamıştır. Ardından görüşme tutanakları betimsel analize tabi 
tutulmuştur. Buna ek olarak, gözlem raporları da analize dâhil edilmiştir. 

Analizler sonucunda, Hasan kod adlı katılımcının iyilik görevlerinden sonra, sadece bazı arkadaşlarına karşı 
inatçı olduğu (f:1), kötü şakalar (f:1) ve bazı şımarık hareketler (f:1) yaptığı; diğer uyumsuz davranışları bıraktığı 
ortaya çıkmıştır.  

Tablo 6’da Mehtap kod adlı katılımcının, iyilik görevlerinden sonra, uyumsuz davranış bozukluklarına yönelik 
frekans tablosu görülmektedir. 

Tablo 6. 

Mehtap Kod Adlı Katılımcının İyilik Görevlerinden Sonra Uyumsuz Davranış Bozukluklarına Yönelik Öğrenci 

Görüşleri 

Bozukluk Türü Toplam Atıf  Yüzde 

Çığlık Atma 
(Bağırma)  

2 40 

Kötü Davranma  1 20 
İtekleme 1 20 
Kaba Konuşma  1 20 
Toplam  5 100 
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Tablo 6’ya ve çizelge 3’e göre Mehtap kod adlı katılımcı, iyilik görevlerinden sonra en çok çığlık atma (f: 2, 
%: 40) türünde uyumsuz davranış bozukluğu göstermektedir. Bunu sırasıyla kötü davranma (f: 1, %: 20), itekleme 
(f: 1, %: 20) ve kaba konuşma (f:1, %: 20) izlemektedir. 

Sınıf arkadaşları, Mehtap kod adlı arkadaşlarını iyilik görevlerinden önce, uyumsuz davranışlara sahip biri 
olarak tanımlarken, iyilik görevlerinden sonra onun davranışlarının destekleyici ve olumlu olduğunu 
belirtmişlerdir: 

İ1:‘’İyilik görevleri verilmeden önce Mehtap herkese vuruyordu. İyilik görevleri verildikten sonra Mehtap 
beni itekliyor ve [bana] bağırıyor.’’ 

Mehtap:’’Önceden kötüydüm. Sonra iyi oldum ve herkese iyi davrandım.’’ 

A1:’’Eskiden çok fazla vuruyordu ve ağız hareketi yapıyordu; ama iyiliklerden sonra bıraktı; yani davranışları 
düzeldi.’’ 

H1:’’İyilik görevlerinden önce itekliyordu. Kötü söz söylüyordu. İyilik görevinden sonra iteklemiyor. Kaba 
davranmıyor. Kötü söz söylemiyor. Davranışlarını değiştirdi.’’ 

C1:’’Mehtap önceden daha kötüydü; ama sonra daha iyi [oldu]. Mehtap önceleri bana vuruyordu. Kalbime 
vuruyordu. Saçımı çekiyordu. Beni itekliyordu. Sonra çantamı taşıdı. Tost aldı. Birlikte oyun oynadık.’’ 

Bazı öğrenciler, Mehtap’ın kendilerine yaptığı uyumsuz davranışları veya olumlu davranışları değil de, 
herkese yönelik yaptığı davranışları değerlendirmişlerdir: 

Ö1:’’Mehtap’a iyilik görevleri verilmeden [önce] bize çok kötü davranıyordu. Bize kötü sözler söylüyordu. 
Bize vuruyordu. Saçımızı çekiyordu. Ama şimdi çok yardımsever. Bize vurmuyor. Kötü söz söylemiyor. Saçımızı 
çekmiyor.’’ 

Öğrenciler Hasan kod adlı arkadaşlarını iyilik görevlerinden önce uyumsuz davranışlara sahip biri olarak 
tanımlarken, iyilik görevlerinden sonra onun davranışlarını daha olumlu bulduklarını belirtmişlerdir: 

H1:’’İyilik görevlerinden önce bize kötü davranıyordu. Bize vuruyordu. Bize kötü söz söylüyordu. Ama şimdi 
bize iyi davranıyor. Bize vurmuyor. Kötü söz söylemiyor.’’ 

G1:’’Görev vermeden [önce] inatçıydı. Görev verdi[kten sonra yine] inatçı.’’ 

Ö1:’’İyilik görevleri verilmeden önce ‘Hasan’ vuruyordu, kötü sözler söylüyordu. İyilik görevleri verildikten 
sonra ‘Hasan’ herkese yardım ediyor. 

Hasan:’’İyilik yapmadan önce kendimi tutamıyordum, sataşıyordum. Şimdi kendimi tutabiliyorum, 
saldırmıyorum.’’ 

 

                    Çizelge 3: Okulda davranış bozuklukları frekans-zaman grafiği 
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Bulgulara dayanarak, Hasan kod adlı katılımcının, uyumsuz davranışlarının azaldığı ve çevresine daha olumlu 
tepki verme eğiliminde olduğu söylenebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Hırvatistanlı öğrencilerin (12-18) duygusal ve davranışsal sorunlarına yönelik, aile geribildirimleri ölçek 
aracılığıyla toplanmıştır (Begovac, Rudan, Skocic, Filipovic, Szirovicza; 2004). Ölçekten, erkekler kızlara göre daha 
yüksek puan almışlardır. Bu araştırmada ise, Mehtap kod adlı katılımcının daha karmaşık ve sık oranda davranış 
problemi gösterdiği, Hasan kod adlı katılımcının da birçok alanda uyumsuz davranışa sahip olduğu; ama Mehtap 
kod adlı katılımcı kadar davranış problemi göstermediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda her iki çalışmanın 
bulgularının, tam olmasa da birbirini destekleyici sonuçlar ürettiği söylenebilir. Bununla birlikte her iki 
araştırmanın katılımcı sayısının ve yönteminin farklı olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. 

Amerikalı gençlerin tepkilerini doğrudan dışsallaştırma şeklinde gösterme eğiliminde olmaları (Weisz Jr et 
al., 1993) ve kızların içselleştirme sorunlarını daha çok göstermeleri (Çekici, 2003) ile bu araştırmadan elde edilen 
bulguların, paralel sonuçlar ürettiği söylenebilir. Bu bağlamda Hasan kod adlı katılımcının iyilik görevlerinden 
önce, daha çok dışsallaştırma türünde uyumsuz davranışlar sergileme, Mehtap kod adlı katılımcının ise, 
içselleştirme türünde uyumsuz davranışlar gösterme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. 

Sınıfta istenmeyen davranışlara yönelik Danaoğlu’nun ve Elban’ın (2009) ayrı ayrı yaptıkları; ancak benzer 
bulgular elde ettikleri çalışmalarda, dışsallaştırmanın içselleştirme davranışlarından daha sık yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bununla paralel olarak, bu araştırmada da benzer bulgular elde edilmiştir. Farklı olarak, içselleştirme 
eğilimindeki uyumsuz davranışların cinsiyet değişkeniyle ilişkili olabileceğidir. 

Görmez’in (2016) araştırmasında, uyumsuz davranışların tümünün dışsallaştırma eğilimden kaynaklandığı 
saptanmıştır. Ancak bu araştırmanın sonuçları, dışsallaştırma ve içselleştirmenin birlikte uyumsuz davranışlara 
neden olabileceğini; ayrıca dışsallaştırma ve içselleştirme davranışlarıyla cinsiyet arasında bir ilişki olabileceğini 
göstermektedir. 

 Sonuçta, birinci alt probleme ilişkin olarak, katılımcıların birbirine benzer uyumsuz davranış bozuklukları 
gösterdikleri ifade edilebilir. Ayrıca Mehtap kod adlı katılımcının, Hasan kod adlı katılımcıdan daha fazla uyumsuz 
davranış bozukluk türünü, daha sık oranda gösterdiği ifade edilebilir. 

İkinci alt probleme ilişkin olarak, Hasan kod adlı katılımcının az sayıda duygusal bozukluk gösterdiği; Mehtap 
kod adlı katılımcının ise, duygusal bozukluk göstermediği saptanmıştır. 

Üçüncü alt probleme ilişkin olarak, Hasan kod adlı katılımcının az sayıda duygusal bozukluk gösterdiği; 
Mehtap kod adlı katılımcının ise, duygusal bozukluk göstermediği tespit edilmiştir. 

Dördüncü alt probleme ilişkin olarak, iyilik görevlerinin etkili olduğu ve iyilik görevlerinden sonra uyumsuz 
davranış bozukluklarının sönme eğilimine girdiği belirlenmiştir. 

Özetle, iyilik görevlerinin uyumsuz davranış bozukluklarını azaltmada etkili bir araç olduğu söylenebilir. Bu 
bağlamda bulgular, iyilik görevlerinin davranış kontrolü sağladığını düşündürmektedir. Bu sonuç belki de, 
uyumsuz davranışların henüz kendini kendini pekiştiren bir durumda olmadığını göstermektedir. Başka bir 
ifadeyle, uyumsuz davranışların henüz süreğenleşmediği, olumlu müdahalelere açık olduğu ifade edilebilir.  

Sınıf içinde uyumsuz davranışlarla baş etmek için, iyilik görevleri işe koşulabilir. Ayrıca yıllık rehberlik 
programı yapılırken, iyilik görevlerine yönelik etkinlikler planlanabilir. Bunun yanı sıra, sınıf içinde istenmeyen 
davranışlarla etkin ve olumlu bir şekilde mücadele etmek için, iyilik görevlerine yönelik etkinlikler öğretmenlerin 
seminer programlarına dâhil edilebilir, buna yönelik çalışmalar yaptırılabilir. Bunlara ek olarak, iyilik görevlerinin 
farklı bağlamlarda işe yarayıp yaramadığına yönelik başka çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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Arttırılmış Gerçeklik ve Eğitim 

Zafer Çakmak295, Süleyman Aslan296, Birol Bulut297 

 

ÖZET 

Teknolojinin baş döndürücü şekilde geliştiği, bilgiye ulaşmanın kolay ve hızlı olduğu günümüz bilgi 

çağında bilgi ve becerileri yapılandırarak kazandırabilen bir eğitim anlayışına gereksinim 

duyulmaktadır. 

Teknolojinin hızlı değişimi ve gelişimi hayatımızın her alanında yoğun bir şekilde hissedilir olmuştur. 

Özellikle yeni teknolojik donanımlarla eğitim ortamları daha zengin hale getirilmiştir. 

Son yıllarda eğitim ve öğretim teknolojilerine yön veren soruların başında 21. yy becerilerinin teknoloji 

odaklı olması nedeniyle yenilikçi teknolojilerin yanı sıra modern cihazların eğitimi desteklemek ve 

zenginleştirmek için nasıl kullanılacağı gelmektedir (Heinecke vd. 2001;  Watson, 2001; Kazma 

&Anderson, 2002; Wang&Hannafin, 2005). 

Bu doğrultuda ülkemizde teknolojik aletlerin ders içi etkinliklerde öğrenci odaklı kullanıldığı bilişim 

teknolojilerinin eğitime  entegre olduğu bir siteme doğru evrilmektedir. 

Dijital neslin eğitim ihtiyacını karşılamak için eğitimde teknolojik alet ve programları kullanmak 

kaçınılmaz bir durum almıştır. Bu programların en dikkat çekici ve uygulanabilir olanlarından bir tanesi 

de artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. 

Gerçek dünyadaki nesne ve görüntülerin üzerine bilgisayar ortamında tasarlanmış resim, nesne ve 

animasyonların ses ve metinlerle desteklenerek eklendiği yazılımlara artırılmış gerçeklik uygulamaları 

denilmektedir. 

Bu sayede kullanıcılar gerçek nesne görüntüleri ile sanal ortamlarda hazırlanmış görüntülerle aynı anda 

ve beraber görüntüleme imkanı bulur. 

Artırılmış gerçeklik uygulamaları gerçek dünya ile sanal imgelerin birleştiği, gerçek ve sanal nesneler 

arasında eş zamanlı etkileşimin sağlandığı bir teknolojidir (Azuma, 1997). 

Artırılmış gerçeklik 3D grafik teknolojisiyle hazırlanmış sanal verilerin insan ve bilgisayar etkileşimi 

bilgisayarın algılama, görme ve multi medya teknikleri yardımıyla kullanıcının bulunduğu ortama 

entegre olarak tanımlanmaktadır (Cai, Chiang&Wang; 2013). 

Savunma sanayi, tıp, ticaret, eğlence sahalarında önemli ölçüde kullanılan arttırılmış gerçeklik 

teknolojisi eğitim sahasında da kullanılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi yöntemi, araştırmanın amacına yönelik kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek 

verilerin tespit edilmesinde kullanılır.  

Bu araştırmada artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılmasına örneklerle yer 

verilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. 

                                                           
295 Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, zcakmak@firat.edu.tr 
296 Fırat Üniversitesi, suleymanaslan1071@gmail.com 
297 Dr., Fırat Üniversitesi, birolbulut1@gmail.com 
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Yapılan araştırmada dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının birçok ülkede eğitim sahasında kullanıldığı görülmüştür. Artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının ülkemizde eğitim sahasında uygulanıp yaygınlaşmasında FATİH projesinin önemli bir 

yeri olduğu varsayılmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler:  Artırılmış gerçeklik eğitim, Fatih projesi 

 

 

AUGMENTED REALITY AND EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In today's information age, where the technology develops in a dizzying manner, information is easy 

and fast to reach, there is a need to train individuals who can gain knowledge by building knowledge 

and skills. 

In education systems where education is technology-focused and supported by information technology, 

educational environments can be enriched with modern equipment and new technological equipment 

which use general network usage effectively. 

One of the most important questions that led to the education and training technologies in recent years 

is the use of 21st century skills as technology-oriented and innovative technologies as well as the use of 

modern devices to support and enrich education Heinecke et al. 2001; Watson, 2001; Kazma 

&Anderson, 2002; Wang&Hannafin, 2005). 

In this respect, the standards in our country are evolving towards a web site where information 

Technologies are used in the classroom in the classroom. 

In order to meet the educational needs of the digital generation, it is inevitable to use technological tools 

and programs in education. One of the most remarkable and feasible of these programs is the application 

of augmented reality. 

Software, which is added to the objects and animations designed in computer environment on the real 

world, is supported by voice and text. 

This allows users to view images simultaneously and in real-time with images created in virtual 

environments. 

Augmented reality applications are a technology where real-world and virtual images come together, 

and simultaneous interaction between real and virtual objects is ensured (Azuma, 1997). 

Augmented reality Human and computer interaction of the virtual data prepared with 3D graphics 

technology is defined as integrated with the user's environment with the help of the computer's 

perception, vision and multi-media techniques (Cai, Chiang&Wang; 2013). 

Increased reality technology, which is used significantly in defense industry, medicine, trade and 

entertainment fields, has been used in education field. 



 

1526 
 

In this study, the use of augmented reality applications in educational environments is given with 

examples and document scanning model is used. The effects of augmented reality applications on 

education are emphasized. 

In the research, it has been seen that the augmented reality applications, which are widely used in the 

world, are used in many countries in the field of education. It is assumed that FATIH project has an 

important role in the application and application of augmented reality applications in the field of 

education in our country. 

Keywords: Augmented reality, education, Fatih project 

 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE EĞİTİM 

Eğitim ortamlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılmasının amacı genellikle görsel 

nesnelerin 2 ve 3 boyutlu olarak sanal tasarımların gerçek dünya ile ilişkilendirerek öğrencilerin ilgilerini 

çekmek ve daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlar. Ayrıca öğrenciler artırılmış gerçeklik 

uygulamaları sayesinde ders konularını farklı bakış açılarıyla öğrenirler (Yuen, 2011). 

Özellikle fen bilimleri ile ilişkili konularda gerçek dünyada yapılması zor ve maliyetli deneylerin 

artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde eğitim ortamlarına uygulanması sağlanabilir. Coğrafya, 

tarih, fen ve geometri konularında karmaşık ve anlatılması zor ders konularının artırılmış gerçeklik 

uygulamaları sayesinde öğrenci açısından bir görsel şölene dönüştürülmesi fırsatı sunulmaktadır. 

İşbirlikli (Kubaşık) öğrenme yöntemi ile öğrenciler arasında görev paylaşımına olanak sağlayan 

A.G. uygulamaları sayesinde öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılık becerileri gelişir.  

Öğrencilerin sanal olarak tasarladığı tüm etkinlikler gerçek dünya ile temas edebildiği için 

öğrenme ortamlarında eğlenceli ve eğitici bir süreç başlar. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının 

bilgisayar veya cep telefonuna program şeklinde hazırlanıp kullanılmasıyla öğrenciler kendi öğrenme 

hızlarına göre bireysel öğretim alabilir. Sınıf ortamında birçok öğrenme yöntem ve tekniğine uygun olan 

artırılmış gerçeklik uygulamaları öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirir. 

Öğrenciler A.G. uygulamaları sayesinde konular hakkında farklı ve çok yönlü çıkarımlarda 

bulunup yeni ve farklı bakış açıları geliştirebilirler. Ders konularının öğretiminde geleneksel yöntem ve 

teknikler sıkıcı ve tekdüze olduklarından öğrencilerin ilgileri kısa sürede dağılabildiği gibi dikkatleri ve 

öğrenme süreleri de kısadır. Fakat artırılmış gerçeklik ve desteklenen eğitim ortamlarında soyut 

konular bilgisayar destekli artırılmış gerçeklikle zenginleştirildiği için öğrencilerin ilgileri ve dikkat 

sürelerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (Karal, 2012) 

Ülkemizde ve yurtdışında yapılan artırılmış gerçeklik uygulamaları literatür düzeyinde 

tarandığında özellikle gelişmiş ülkelerde artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında sıkça 

kullanıldığı görülmüştür. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının daha çok ders içeriğine uygun, destekleyici ve tamamlayıcı 

çalışmalar ile zenginleştirilmiş uygulamalar olduğu görülmüştür. Ayrıca laboratuar deney 

çalışmalarında fen bilimleri derslerinin kavratılmasında test alıştırma ve tekrar eğitimlerinde, eğitici 

oyunlarda ve rehberlik eğitiminde kullanıldığı saptanmıştır.  

Ders kazanımlarını destekleyici olarak özellikle fen, coğrafya ve astronomi derslerinde, 

uygulanması zor deney ve gözlemler için tasarlanan birçok artırılmış gerçeklik uygulamaları öğrencilerin 

tablet ve cep telefonları sayesinde gerçek dünyaya entegre edilmiş ve öğrenmeyi zenginleştirerek daha 

kalıcı bir öğrenme sağlanmıştır (Steward - Smith H., 2012). 
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Ayrıca yabancı dil öğretiminde kelimeleri soyut kavramlarla birleştirerek kalıcılığı sağlama 

bakımından artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı birçok örneğe rastlanılmıştır. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla zenginleştirilmiş birçok müfredat tamamlayıcı ders 

uygulamaları testler ve çizgi filmlerde eğitim ortamlarına uyarlanmıştır. 

İngiltere’de 2013 yılında Kendal College tarafından yeni kaydolan öğrenciler için artırılmış 

gerçeklik tasarımlarıyla hazırlanmış okul tanıtım videosunda öğrenci ve öğretmen röportajları okulun 

fiziki ortamı ve dersleri sanal zenginlikle gerçek hayata entegre edilerek hazırlanmıştır. Bu çalışma A.G. 

uygulamalarının rehberlik konsültasyon ve tanıtım amacıyla da eğitim alanında kullanılmasına örnek 

oluşturur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Virginia Üniversitesi tarafından artırılmış gerçeklik uygulamaları 

kullanılarak geliştirilen kampüs tanıtım uygulaması konum tabanlı tanıtıcı bir A.G. uygulaması olarak 

kabul edilir. 

Rusya’da müzelerin artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla zenginleştirilmiş programlar yoluyla 

sanal gezilerin yapılmasına olanak sağlayan eğitici videolar okullarda kullanılmaktadır (Shelton ve 

Hedley, 2012).  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi yöntemi, araştırmanın amacına yönelik kaynaklara ulaşmada ve 

elde edilecek verilerin tespit edilmesinde kullanılır. 

Eğitici oyunların artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla zenginleştirerek tarih ve coğrafya 

konularının öğrenciler tarafından kavranmasına yardımcı olan birçok uygulamaya da rastlanmaktadır. 

ARIS yazılımı vasıtasıyla hazırlanmış Dow Days oyunu sayesinde A.B.D.’de tarih konularının 

artırılmış gerçeklik ile entegre edildiği belgesel nitelikli uygulama örnekleri de görülür. Tarihsel anlatı 

oyunlarına bir diğer örnek de A.B.D.’ de geliştirilen ve eğitim alanında kullanılan The Civil War oyunu 

artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla zenginleştirilmiş bir özellik taşır. Bununla birlikte müze ve hayvanat 

bahçesi gezilerinde üç boyutlu olarak tasarlanmış görüntüler öğrencilerin tarih öncesi mamut ve 

dinozor gibi canlıları Ipad ve diğer cihazlar yardımıyla zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olur. 

Ayrıca A.B.D.’ de geliştirilen Zoo-AR- uygulaması ile tüm canlıların üç boyutlu şekilleri artırılmış 

gerçeklik uygulamaları sayesinde gerçek dünya ile uyumlu olarak sınıf ortamlarında inceleme imkanı 

sağlamıştır. 

Ülkemizde FATİH projesi kapsamında orta okul ve lise eğitimi veren kurumlara akıllı tahta 

sistemi ve öğrencilere kademeli olarak dağıtılan tabletler sayesinde artırılmış gerçeklik uygulamalarını 

ders ortamlarına getirmek ve derslerde müfredatı destekleyici çalışmalar yapmak kolaylaşmıştır. 

İnternete ve kişisel bilgisayara erişim kolaylaşmış bireysel eğitim modelleri ön plana çıkarak öğrenciler 

bilgiye erişimde kolaylık kazanmışlardır. 

Öğrencilere FATİH projesi dahilinde dağıtılan tabletlerdeki kamera ve GPS özelliği sayesinde 

artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanmak mümkün hale gelmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 FATİH projesinin kullanılmasıyla ülkemizde orta ve lise dereceli okullarda bilgiye ulaşma hızlı 

ve yaygın hale gelmiştir. FATİH projesi sayesinde artırılmış gerçeklik uygulamaları daha 

uygulanabilir bir fırsata dönüşmüştür. 

 Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması sayesinde işbirlikli 

öğrenme gelişmiş, öğrenciler arasında ise derse karşı ilgi artmıştır. 
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 Ders ortamları ve laboratuarlarda yapılması maliyetli ve zor olan bazı uygulama ve deneyler 

artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde simülasyonlu olarak gerçek hayata 

kurgulanabilmiştir. 

 Ders müfredatlarına destek amaçlı artırılmış gerçeklik uygulamalarının yanı sıra; ders tekrarı, 

rehberlik ve okul tanıtımı gibi birçok alanda da bu uygulamaların faydaları görülmüştür. 

 Artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde öğrencinin bireysel öğrenme hızlarına göre 

öğrenmeyi bireyselleştirmelerine olanak sağlamıştır. 

 Artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde ders kazanımlarına ulaşma sürecinde etkili sonuçlar 

elde edilmiştir. 
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Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Mikro-Öğretim 

Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Şule Egüz298 

 

Öz 

 Mikro-öğretim; zaman ve öğrenci sayısı bakımından sınırlı, gerçek sınıflara benzetilmiş ortamlarda öğretmen 
adaylarına etkin katılım yoluyla öğretmenlik becerilerini kazandırma ve geliştirme, öğretmen adaylarının 
eksikliklerini ve gereksinimlerini görmesine yardım etmeye yönelik bir tekniktir. Bu tekniği sosyal bilgiler 
öğretmen yetiştirme programındaki derslerde kullanmanın da yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 
araştırmada özel öğretim yöntemleri dersindeki mikro-öğretim uygulamalarına ilişkin İnönü Üniversitesi sosyal 
bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Nitel araştırma yöntemi tercih edilerek tasarlanan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden Bassey’in 
değerlendiren (evaluate) durum deseni kullanılmış; katılımcıların belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örneklem tercih edilmiştir. Çalışma 2018-2019 yılı güz döneminde İnönü Üniversitesi’nin 
sosyal bilgiler öğretmenliği programına devam eden 9’u erkek (%45) ve 11’i (%55) kadın olmak üzere toplam 20 
öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 
geliştirilmiş; ders oturumlarında ise 25 boyuttan oluşan mikro-öğretim değerlendirme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 
temalar halinde sınıflandırılarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Değerlendirme formu ise zayıf, orta, iyi ve çok 
iyi düzeylerinde derecelendirilerek analiz edilmiştir. Bu çalışma sonunda mikro-öğretim yönteminin özel öğretim 
yöntemleri dersinde kullanılmasının konu içeriğine göre uygun yöntemlerin seçilmesinde, öğrencinin kendini 
tanıma ve eksikliklerini tespit etme ile ders planlama ve sunum becerisini artırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel öğretim yöntemleri, mikro-öğretim, sosyal bilgiler öğretmen adayları. 

Abstract 

 Micro-teaching; to develop and develop teaching skills through effective participation to prospective 
teachers in settings that are limited in terms of time and number of students, in realistic situations, is a technique 
to help teacher candidates see their shortcomings and needs. It is thought that it may be useful to use this 
technique in lessons in social studies teacher training program. In this direction, it was aimed to determine the 
opinions of prospective teachers studying in the department of social studies teaching at Inonu University. In this 
study, qualitative research method is preferred, and the qualitative research designs are evaluated by Bassey's 

evaluation situation; in order to determine the participants, criteria sampling was preferred.The study was 

conducted with the participation of 20 students 9 male (45%) and 11 female (55%), who were attending the 
social studies teaching program of Inonu University in the fall of 2018-2019. A semi-structured interview form 
was developed to collect data; In the course sessions, a micro-teaching evaluation form consisting of 25 
dimensions was used. Semi-structured interviews were recorded using a voice recorder. The data obtained from 
the interviews were classified as themes and subjected to descriptive analysis. The evaluation form was graded 
as weak, middle, good and very good. At the end of this study, it was found that the use of micro-teaching method 
in special teaching methods course was effective in selecting appropriate methods according to subject content, 
identifying students' self-knowledge and deficiencies and increasing the ability of course planning and 
presentation. 

Keywords: Special teaching methods, micro teaching, social studies teacher candidates. 

 

 

 

Giriş 

Gelişmiş toplumlar mevcut durumlarını koruyabilmek, gelecekteki toplumsal gelişmelere kolaylıkla uyum 
sağlayabilmek için sosyal bilgiler öğretimine dolayısıyla etkin ve nitelikli vatandaş yetiştirmeye önem 
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vermektedirler. Bu doğrultuda eğitim sisteminin her aşamasında sosyal bilgiler eğitiminin kalitesini yükseltmek 
için problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgilenmeye ve yeni eğilimlere karşı istekli, bilgiye ulaşma ve sunma 
yöntemlerini bilen ve uygulayan öğretmenler yetiştirmek; öğrenme süreci boyunca adayların aktif olmalarını 
sağlayan yöntemler kullanmak gerekmektedir.  

Mikro öğretim uygulaması ilk kez 1960’lı yıllarda Stanford Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı tarafından 
deneysel bir program olarak yürütülen ve öğretim öncesi bir deneyim ve uygulama, kontrollü koşullar altında 
uygulanan eğitimin etkilerini araştırma aracı ve deneyimli öğretmenler için bir hizmet içi eğitim aracı şeklinde 
kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yöntem ile eğitime katılanlar sınıf ortamının karmaşıklığıyla yüzleşmeden 
öğretim deneyimleri yaşamaktadırlar (Allen, 1967). Bir mikro öğretim uygulama süreci ise öğretmen adaylarının, 
anlatacakları konuyu ve yöntemi, öğretim üyesinin danışmanlığında seçmeleriyle başlar. Ardından onlardan ders 
planı hazırlamaları istenir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra öğretmen adayına 10-15 dakikalık bir süre verilerek 
performansını sergilemesi beklenir. Öğretim sürecinde kamera ile ders işlenişi kaydedilir. Ders anlatımı sırasında 
ise hem öğretim üyesi hem de öğretmen adayları, mikro öğretim değerlendirme formunu doldurarak sunum 
yapan öğretmen adayını değerlendirirler. Ardından kaydedilen ders izlenir. Öğretmen adayının performansı, 
akranları ve öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Öneriler, eleştiriler ve katkılar doğrultusunda öğretmen 
adayı, dersini düzenleyerek yeniden anlatır ve ilgili ders tekrar değerlendirilir (Görgen, 2003). 

Mikro-öğretim yöntemi öğretmen adaylarına yeni öğretim stratejilerini planlama ve uygulama konusunda 
farklı ve yeni imkanlar sunmaktadır (Madike, 1980). Bu bağlamda mikro-öğretim; zaman ve öğrenci sayısı 
bakımından sınırlı, gerçek sınıflara benzetilmiş ortamlarda öğretmen adaylarına etkin katılım yoluyla öğretmenlik 
becerilerini kazandırma ve geliştirme, öğretmen adaylarının eksikliklerini ve gereksinimlerini görmesine yardım 
etmeye yönelik bir teknik olarak sosyal bilgiler öğretmen yetiştirme programındaki derslerde kullanmanın yararlı 
olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı özel öğretim yöntemleri dersindeki mikro-öğretim uygulamalarına 
ilişkin İnönü Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda şu alt problemlere yanıt aranmıştır:  

 Mikro-öğretim yönteminin özel öğretim yöntemleri dersine olan katkıları nelerdir? 

 Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersinde kullanılan mikro-öğretim 
yönteminde karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

 Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mikro-öğretim uygulaması deneyimlerine bağlı olarak 
kendilerinde başarılı buldukları ve geliştirmeleri gereken yönleri nelerdir? 

Yöntem 

Çalışmanın Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersindeki mikro-
öğretim uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden Bassey’in (1999) değerlendiren (evaluate) durum desenine göre 
tasarlanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Katılımcıların belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu 
araştırma için ölçüt katılımcıların sosyal bilgiler öğretmen adayı olmaları ve özel öğretim yöntemleri II dersini 
mikro-öğretim yöntemi deneyimiyle işlemiş olmalarıdır. Bu doğrultuda çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz 
döneminde İnönü Üniversitesi’nin sosyal bilgiler öğretmenliği programı 4. sınıfında öğrenim gören 9’u erkek 
(%45) ve 11’i (%55) kadın olmak üzere toplam 20 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür.  

Verileri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiş; ders oturumlarında 
ise 25 boyuttan oluşan mikro-öğretim değerlendirme formu kullanılmıştır. Geliştirilen formdaki soruların açık, 
anlaşılır, konu alanını kapsaması ve araştırmanın amacına uygunluğu uzman görüşüne sunularak kontrol etmeleri 
istenmiştir. Uzmanların görüşü doğrultusunda yarı yapılandırılmış form, sonda sorular ve değerlendirme 
formunun geçerliliği saptanmış ve yeterli görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak 
kayıt altına alınmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
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Araştırma derslerin başladığı tarihten itibaren ilk 7 hafta kuramsal bilgiler araştırmacı tarafından ders 
saatinde verilmiştir. 8. haftadan itibaren ise araştırmacı tarafından öğrencilere verilen kazanımlar çerçevesinde 
yapılandırılan ve video kamera kullanılarak kayıt altına alınan ders sunumları gerçekleştirilmiştir. Her bir ders 
sunumu yapan katılımcı diğer 19 katılımcı tarafından değerlendirme formundaki 25 boyuta göre değerlendirilmiş 
ve bu kapsamda zayıf, orta, iyi ve çok iyi düzeylerinde derecelendirilen form analize tabi tutulmuştur. Öğretmen 
adaylarının mikro-öğretime ilişkin görüşlerinin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 
araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesine ve görüşmede kullanılan soruların 
dikkate alınarak sunulmasına imkân verdiği için araştırmada betimsel analiz tercih edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 
2016).  

Bulgular 

Araştırmanın bulguları “mikro-öğretim uygulamalarının özel öğretim yöntemleri dersine olan katkıları”, 
“özel öğretim yöntemleri dersinde kullanılan mikro-öğretim uygulamasında karşılaşılan zorluklar” ve “mikro-
öğretim uygulaması deneyimlerine bağlı olarak katılımcıların kendilerinde başarılı buldukları ve geliştirmeleri 
gereken yönler” başlıkları altında sunulmuştur.  

Mikro-Öğretim Uygulamalarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersine Olan Katkıları  

Mikro-öğretim uygulamalarının özel öğretim yöntemleri dersine olan katkılarını belirlemek amacıyla 
öncelikle katılımcılara “özel öğretim yöntemleri dersinde kullandığımız mikro-öğretim yöntemi ders işleniş 
sürecine katkı sağladı mı?, Nasıl bir katkı sağladı?” soruları yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 
1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1.  
Mikro-Öğretim Uygulamalarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersine Olan Katkıları. 

Öğrencilere sağladığı katkılar Katılımcı 
(f) 

Konu içeriğine uygun yöntemlerin seçilmesi ve kullanılması 16 
Kendini tanıma, eksikliklerini tespit etme 12 
Ders planlama ve sunum becerisini artırma 10 
Sorumluluk duygusunu etkin kılma 9 
Mesleğe karşı deneyim sağlama 8 
Sınıf yönetimi  7 
Kuramsal bilgileri uygulama 7 
Öğretmen-öğrenci iletişimini sağlama 6 
Materyal kullanımının önemini anlama 6 
Zamanı etkili kullanma 5 
Konuşma becerisini artırmada cesaretlendirme 3 

 

Araştırmaya katılan bütün katılımcılar mikro-öğretim uygulamasının öğretim sürecine katkı sağladığı 
yönünde görüş bildirmiştir. Bu katkıların neler olduğu noktasında Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların en fazla 
“konu içeriğine uygun yöntemlerin seçilmesi ve kullanılması” (f=16) kategorisinde mikro-öğretim uygulamalarının 
derse katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bunun dışında “kendini tanıma ve eksikliklerini tespit etme” (f=12) ile 
“ders planlama ve sunum becerisini artırma” (f=10) ise katılımcılar tarafından en fazla dile getirilen diğer 
kategoriler olduğu tespit edilmiştir. Zamanı etkili kullanma (f=5) ve konuşma becerisini artırmada 
cesaretlendirme (f=3) kategorileri katkı anlamında katılımcılar tarafından en az tekrarlanan kategoriler olmuştur. 
Bu konuda öğretmen adaylarından bazıları görüşlerini şu cümlelerle dile getirmişlerdir: 

İşin açıkçası mikro öğretimin sadece ne olduğunu biliyordum. Uygulama imkanı bulmam öğrendiğim bilgilerin 

kafamda oturmasını sağladı. (S1) 

Hepimize belli bir zaman dilimi verilmesi ve uygulamayı bu sürede yapmamız bence zamanı doğru ve etkili 

kullanmamızı sağladı. (S5) 

Öğrenciye söz hakkı verme, gelen soruları yanıtlama, tekrar etme, anlayıp anlamadıklarına yönelik geribildirim 

verme gibi şeyler bizim kontrolümüzde gerçekleşti. Bunun özellikle doğru yerde doğru iletişim kurmamızı 

desteklediğini düşünüyorum. (S7) 



 

1535 
 

En büyük katkısı yanlışımızı, eksiğimizi görmemiz oldu. Sonrasında görüntü kaydını sizden alınca anladım hataları 

nerede yaptığımı. Mesela sınıfta hep sabit durmuşum, göz temasım zayıf kalmış. Kendimi eleştirdim bu gibi 

konularda. Gerçekten bir ayna gibi oldu bu yöntem. (S10) 

Günler öncesinde planlama kaygısı oldu. Zaman faktörü de olunca 30 dakikaya dersi sığdırma telaşıyla her 

dakikayı planladım. Çok öyle plan programla hareket eden, işimi yapan biri de değildim oysaki. Uygulama 

esnasında da yaptığım bu plan çok işime yaradı. Sunumumda aksama olmadı bu sayede. Bir sonraki dönem 

öğretmenlik uygulaması sunumlarıma da planlayıp giderim. Kolaylık sağladı çünkü. (S11) 

Çok topluluk önünde konuşmayı seven biri değilim. Kaçınırım genelde. Ama bu uygulama da dersi anlatırken inanır 

mısınız sınıfta başka öğrencilerin olduğunu düşünmedim bile. Önemli olan ders içeriğini en uygun yöntemle sınıfa 

aktarabilmekti. Cesaret verdi diyebilirim. (S14) 

Benim konum coğrafya içerikliydi. Kullandığım yöntemin doğru yöntem olduğunu hem ders akışından hem de ders 

sonrası değerlendirmelerden anladım, faydalı oldu. (S16)  

Henüz öğrenciyim ve okullara gittiğimde dinleyici pozisyonunda olduğum için mikro-öğretim gerçek bir 

öğretmenlik deneyimi yaşamamı sağladı. (S18) 

Doğru materyal hazırlama ve kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. (S19) 

Sınıfa hakim olmada bence çok etkili oldu. (S20) 

Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Kullanılan Mikro-Öğretim Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar 

Mikro-öğretim uygulamalarının derse sağladığı katkıların yanı sıra katılımcıların uygulama esnasında 
yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarabilmek amacıyla onlara “mikro-öğretim uygulamaları esnasında herhangi bir 
zorlukla karşılaştın mı?, karşılaştıysan bunlar sana ne gibi bir zorluk yarattı?” soruları sorulmuştur. Uygulamanın 
katılımcılar açısından yarattığı zorluklar Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2.  
Mikro-Öğretim Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar. 

Karşılaşılan zorluklar Katılımcı 

(f) 

Heyecan / stres 16 

Doğal davranışı sınırlayan video kameranın olması 9 

Motivasyon sürekliliğini sağlayamama 7 

Yaşamla bağlantılı örneklendirmeler yapamama 6 

Değerlendirmelerin objektif olmaması 6 

Planlamada yaşanan güçlükler 5 

Ders içeriğini yetiştirememe kaygısı, sürenin kısa olması 5 

İletişimde kopukluk 4 

İlgiyi canlı tutamama 4 

Dinleyicilerin sınıf arkadaşlarından oluşması 3 

 

Araştırmada S5, S6 ve S16 kodlu katılımcılar dışında diğer katılımcılar uygulama esnasında birtakım 
zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 2 incelendiğinde uygulamanın en fazla heyecan ve strese (f=16) 
neden olduğu, bunun ise daha önce böyle bir deneyim yaşanmamasından, yeterince hazır hissedilmemesinden 
ve önceden yapılan plan dışına çıkma endişesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. “Video kameranın olması” ve 
“motivasyon sürekliliğini sağlayamama” ise katılımcılar tarafından en fazla dile getirilen diğer uygulama zorlukları 
olarak belirlenmiştir. Çalışmada katılımcıların en az zorluk yaşadıkları durum ise “dinleyicilerin sınıf 
arkadaşlarından oluşması” kategorisi olarak belirlenmiştir. Katılımcılardan bazılarının görüşleri şöyledir: 

Yeterince hazırlık yaptığımı düşünüyordum. Son provamda yapmam gereken bazı şeyleri unutunca stres yaptım. 

Kusursuz olayım derken maalesef heyecanıma yenildim. Yine de iyi geçti sayılır. (S2) 
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Kameranın olması beni biraz endişelendirdi. Belki kamera olmasaydı daha rahat olurdum. Heyecanlı olmam 

bundan kaynaklandı. (S3) 

Ben verdiğiniz değerlendirme formlarının uygulamadaki arkadaşlar tarafından objektif doldurulduğunu 

düşünmüyorum. Sonuçta herkes daha yakın bulduğu arkadaşına daha iyi değerlendirmede bulunabilir yada bunun 

tam tersi de olabilir. Yakın değilsem yada sevmiyorsam daha kötü derecelendirme yapabilirim. Değerlendirmeyi 

sadece siz yapsanız daha iyi olurdu sanki. (S15) 

Dinleyicilerde gerçek öğrenci olsa iyi olurdu. Benim konum 6. sınıf kazanımındandı. Belki 6. sınıf öğrencileri olsa 

seçtiğim yöntemin etkililiğini daha iyi anlardım. (S17) 

Ben aslında gereken yerlerde izlediğim haberlerden, çevreden örnekler vererek konuyu zenginleştirmek isterdim. 

Böyle spontane aklıma bir şeyler yapmak geldi ama çok planlamanın dışına çıkmak istemedim. (S18) 

Mikro-Öğretim Uygulaması Deneyimlerine Bağlı Olarak Katılımcıların Kendilerinde Başarılı Buldukları ve 
Geliştirmeleri Gereken Yönler 

Katılımcıların yaşadıkları mikro-öğretim deneyimlerine bağlı olarak kendilerinde başarılı gördükleri ve 
geliştirmeleri gereken yönleri belirlemek amacıyla onlara “bu uygulamada kendinde başarılı gördüğün ve 
geliştirmen gereken yönler var mı? varsa bunlar neler?” soruları yöneltilmiştir. Verilen cevaplar Tablo 3’te yer 
almaktadır. 

Tablo 3.  
Katılımcıların Kendilerinde Başarılı Buldukları ve Geliştirmeleri Gereken Yönler. 

Katılımcı 
Kodu 

Güçlü Zayıf 

S1 Materyal yapımı ve kullanımı Duyguları kontrol edememe 
S2 Materyal yapımı ve kullanımı Duyguları kontrol edememe 
S3 Ders değerlendirme etkinliği tasarlama Duyguları kontrol edememe 
S4 Materyal yapımı ve kullanımı Duyguları kontrol edememe 
S5 Zaman kontrolü sağlama ----- 
S6 Ders değerlendirme etkinliği tasarlama Birkaç yöntemi bir arada kullanma 
S7 Materyal yapımı ve kullanımı ----- 
S8 Zaman kontrolü sağlama Duyguları kontrol edememe 
S9 Ders değerlendirme etkinliği tasarlama Duyguları kontrol edememe 
S10 Özeleştiri yapıp eksiklikleri giderme çabası 

sağlama 
Duyguları kontrol edememe 

S11 Zaman kontrolü sağlama Duyguları kontrol edememe 
S12 Özeleştiri yapıp eksiklikleri giderme çabası 

sağlama 
Birkaç yöntemi bir arada kullanma 

S13 Ders değerlendirme etkinliği tasarlama Birkaç yöntemi bir arada kullanma 
S14 Özeleştiri yapıp eksiklikleri giderme çabası 

sağlama 
Birkaç yöntemi bir arada kullanma 

S15 Özeleştiri yapıp eksiklikleri giderme çabası 
sağlama 

Duyguları kontrol edememe 

S16 Özgüven sağlama ------ 

S17 Materyal yapımı ve kullanımı Birkaç yöntemi bir arada kullanma 
S18 Materyal yapımı ve kullanımı Birkaç yöntemi bir arada kullanma 
S19 Materyal yapımı ve kullanımı Duyguları kontrol edememe 
S20 Materyal yapımı ve kullanımı Birkaç yöntemi bir arada kullanma 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların kendilerini ders sunumuna yönelik olarak özellikle  duygularını kontrol 
edememe (f=10) ve birkaç yöntemi bir arada kullanma (f=7) yönünde zayıf bulduklarını ifade eden katılımcılar 
özellikle öğretim materyali yapma ve kullanma (f=8), ders değerlendirme etkinliği tasarlama (f=4), özeleştiri yapıp 
eksiklikleri giderme çabası (f=4), zaman kontrolü (f=3) ve özgüven sağlama (f=1) konusunda kendilerini güçlü 
bulduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan bazıların görüşleri şöyledir: 
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Derste kullanacağım materyali kendim belirleyip yaptım. Ders esnasında da en doğru zamanda materyalime yer 

verdiğimi düşünüyorum. Kontrolün bende olması güzeldi. Normal bir ders olsa ilk önce materyali gösterip onun 

üzerinden anlatım yapardım. Bu derste hem kullandığım yönteme ağırlık vermem hem de materyali uygun 

zamanda kullanmam gerektiği için bu dengeyi sağlamada başarı gösterdim. Materyali doğru yerde kullandığımı 

düşünüyorum. Yine de sunumda sınıfa zaman zaman heyecanımı yansıttım. (S1) 

Zaman planlaması konusunda kendimi güçlü hissediyorum. (S5) 

Dersin son bölümündeki değerlendirme etkinliğim kazanımla uyumlu olarak değerlendirildi. Bu sunumumda en 

güvendiğim bölümdü zaten. İçime sindi. Sunum esnasında gelen sorulara ise biraz sinirlendim. Keşke biraz daha 

kontrollü olsaydım. (S9) 

Sınıfta yaptığım sunum sonrası hem sınıf arkadaşlarımın değerlendirmesi hem de kamera kayıtlarını sonradan 

izlemem eksikliklerimi görmemi, kendimi eleştirmemi sağladı. Bu hataları tekrarlamamaya dikkat edeceğim 

stajda. Zayıf tarafım ise birkaç yöntem belirlememe rağmen tek yöntemle sunumumu tamamlamak oldu. Belki de 

süre darlığı buna yol açtı. (S12) 

Özgüvenim arttı. Sınıfın da beğendiğini biliyorum. (S16) 

Ayrıca değerlendirme formlarındaki tespitlerden genel olarak öğretmen adaylarının “çok iyi” düzeyinde 
“öğrencileri hedeflerden haberdar etme”; “iyi” düzeyde “öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol etme”; 
“orta” düzeyde “uygun yöntemi seçip kullanarak öğrencinin motivasyonunu sağlama” ve “zayıf” düzeyde 
“duygularını kontrol edememe” boyutlarında yoğunlaştıkları belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Eğitim fakültelerinde uygulamaya dayalı olarak sosyal bilgiler öğretmen adayları staj yapmak amacıyla 
ortaokullara gönderilmektedir. Ancak bu kurumlarda öğretmenlerin ve müfredatın yoğunluğu, staj öğrenci 
grubunun sayısı gibi nedenlerle öğretmenlik uygulamasına giden öğrencilere pratik yapmak için fazla imkân 
sağlanamamaktadır. Bu çalışma sonunda, mikro-öğretim yönteminin özel öğretim yöntemleri dersinde 
kullanılması, konu içeriğine göre uygun yöntemlerin seçilmesinde, kendini tanıma ve eksikliklerini tespit etme ile 
ders planlama ve sunum becerisini artırmada etkili olduğu ve katılımcılar tarafından da en fazla dile getirildiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca sorumluluk duygusunu etkin kılmada, mesleğe karşı deneyim sağlamada, sınıf 
yönetiminde, kuramsal bilgileri uygulamada, öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamada, materyal kullanımının 
önemini anlamada, zamanı etkili kullanmada, konuşma becerisini artırmada bu yöntemin katkı sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Mikro-öğretim yöntemin sağladığı faydalara ilişkin elde edilen sonuçlar, çeşitli 
araştırmacılar tarafından ortaya konan sonuçlarla da benzerlik taşımaktadır (Aksan & Çakır, 1992; Allen & Eve, 
1968; Bilen, 2014; Fernandez & Robinson, 2006; Gürses vd., 2005; Kazu , 1996; Kuran, 2009; Külahçı, 1994; Sarı, 
Sakal & Deniz, 2006).  

Araştırmada S5, S6 ve S16 kodlu katılımcılar dışında diğer katılımcılar uygulama esnasında birtakım 
zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda mikro-öğretim uygulaması sürecinde bazı katılımcılarda 
uygulamanın en fazla heyecan ve strese neden olduğu, bunun ise daha önce böyle bir deneyim 
yaşanmamasından, yeterince hazır hissedilmemesinden ve önceden yapılan plan dışına çıkma endişesinden 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. “Video kameranın olması” ve “motivasyon sürekliliğini sağlayamama” ise 
katılımcılar tarafından en fazla dile getirilen diğer uygulama zorlukları olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
katılımcıların en az zorluk yaşadıkları durum ise “dinleyicilerin sınıf arkadaşlarından oluşması” kategorisi olarak 
belirlenmiştir. Literatür de bu çalışma sonucuyla benzer şekilde uygulamanın zorluk oluşturduğuna yönelik 
çalışmalar bulunmaktadır (Ekiz, 2006; Peker, 2009; Saban & Çoklar, 2013; Taşkaya, 2018; Yalmancı-Gürbüzoğlu 
& Aydın, 2014). 

Ayrıca uygulama sonrasında kendilerini ders sunumuna yönelik olarak özellikle  duygularını kontrol 
edememe ve birkaç yöntemi bir arada kullanma yönünde zayıf bulduklarını ifade eden katılımcılar, öğretim 
materyali yapma ve kullanma, ders değerlendirme etkinliği tasarlama, özeleştiri yapıp eksiklikleri giderme, zaman 
kontrolü ve özgüven sağlama konusunda ise kendilerini güçlü bulduklarını ifade etmişlerdir. Kılıç (2010) ve 
Sevim’in (2013) çalışma sonuçları da belirtilen sonucu destekler niteliktedir. Ayrıca değerlendirme formlarındaki 
tespitlerden genel olarak öğretmen adaylarının “çok iyi” düzeyinde “öğrencileri hedeflerden haberdar etme”; 
“iyi” düzeyde “öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol etme”; “orta” düzeyde “uygun yöntemi seçip 
kullanarak öğrencinin motivasyonunu sağlama” ve “zayıf” düzeyde “duygularını kontrol edememe” boyutlarında 
yoğunlaştıkları belirlenmiştir. 



 

1538 
 

Araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle bir takım öneriler sunulabilir. Bunlar;  

 Mikro-öğretim çalışmalarıyla ilgili olarak daha kapsamlı araştırmaların yapılmasına gerek 
duyulmaktadır. Nitekim yapılacak çalışmalarla, mikro-öğretim için farklı uygulama modelleri 
geliştirilebilir. 

 Sosyal bilgiler programındaki farklı derslerde de mikro-öğretim uygulaması yapılabilir. 

 Öğretim elemanlarına mikro-öğretim uygulamalarında video çekimi yapıp daha sonrasında video 
üzerinden ayrı bir zaman diliminde dönüt vermeleri önerilebilir. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Geleceğin 

Üniversitelerine Yönelik Beklentileri 

Şule Egüz299 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı İnönü Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 
4. sınıf öğretmen adaylarının geleceğin üniversitelerine yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada 
nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve bu kapsamda durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Katılımcıların 
belirlenmesinde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 
maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma her sınıf düzeyinden 8’er 
katılımcı olmak üzere toplam 32 öğretmen adayıyla çalışma yürütülmüştür. Veri toplamada nitel araştırmalar için 
uygun olan yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşme 
sürecinde veriler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış, ayrıca gereken yerlerde araştırmacı tarafından not 
tutulmuştur. Yapılan görüşmeler ortalama 20-25 dakika aralığında sürmüş ve tek oturumda tamamlanmıştır. 
Görüşmeler, 2019 Ocak ayında araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde 
eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik farklı öğretim yöntemlerinin derslerde kullanılması, öğrenme eksikliklerine 
göre bir değerlendirme biçiminin tercih edilmesi, sınıf dışında daha fazla öğretim faaliyetinin yapılması 
konusunda katılımcıların gelecek dönemlerde üniversitelerden beklenti içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca akademisyenlerin donanımlı olmaları, öğrencilerle daha samimi iletişim kurarak öğrencileri akademik 
hayata hazırlamaları gibi bir takım istekler içinde olduklarını ifade ederek akademisyen-öğrenci arasında güçlü bir 
iletişim kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Değer ve beceriler noktasında ise sorumluluk, hoşgörü, 
bilimsellik, araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin özellikle olmasını istemeleri de mevcut 
durumdaki bazı eksikliklerin ortaya konulması bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, üniversite, beklenti. 

 

Abstract 

 The aim of this study is to reveal the expectations of the prospective teachers of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades 
of social studies teaching department of Inonu University towards future universities. In this research, qualitative 
research methodology has been used and a case study approach has been adopted. Maximum diversity sampling 
method was used in order to maximize the diversity of the individuals who could be a party to the problem 
studied. In this direction, a total of 32 pre-service teachers, 8 of them from each class level, were employed. In 
the data collection, semi-structured interview method which is suitable for qualitative research was used. During 
the interview process with the pre-service teachers, the recordings were recorded by the voice-recording device 
and also the notes were taken by the researcher. The interviews lasted for 20-25 minutes and were completed 
in one session. The interviews were conducted in February 2018 by the researcher. When the findings were 
examined, it was concluded that the participants were expected to expect different types of teaching methods 
for their educational activities, preferred form of assessment according to learning deficiencies, and the 
expectation that the participants would be expected to do more teaching activities outside the classroom. In 
addition, the academicians have to be equipped, to communicate more intimately with the students, such as 
preparing students for academic life by expressing the necessity of establishing a strong communication between 
academicians and students expressed the necessity. At the point of value and skills, responsibility, tolerance, 
scientific, researcher, innovative, creative and critical thinking is especially important in terms of the emergence 
of some deficiencies in the current situation. 

Keywords: Social studies, prospective teachers, university, expectation. 

Giriş 

Sosyal bilgiler yaşama bakış, görüş, düşünce ve anlayış̧ geliştirmeye ilişkin tartışmalı ortamlar sunar ve 
değişim-süreklilik kavramlarını içinde barındırır (Deveci, 2015). Yaşanan değişimlerin de öğrenciler tarafından 
algılanması, onların kendilerini, çevresini, dünyayı, tarihi kısacası hayatı anlamlandırması, buna yönelik 
beklentilerini ifade etmeleri önemlidir. Dolmans, Wolfhagen ve Scherpbier de (2003) ifade ettiği gibi eğitim 
süreci, yalnızca sınıftaki akademik öğretim uygulamalarıyla sınırlı olmayan bunun yanında sınıf dışı öğrenci ve 
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öğretim elemanı ilişkilerini, eğitim programını ve öğretim elemanının akademik danışmanlığını ve rehberliğini de 
içeren bir süreçtir. İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını hissedebilen, çözüm önerileri üretebilen, yaratıcı, yapıcı 
ve üretken bireylerin yetişebilmesi için eğitim sistemlerinin belirli periyotlarla kendini yenilemesi, bunun için de 
olumlu ve eksik yönlerini sorgulayabilmesi gereklidir (Buyurgan, 2007). 

Üniversiteler toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinde önemli rol 
oynamaktadır (Şahin, Zoraloğlu & Fırat-Şahin, 2011). Öğrencilerin üniversitelerden beklentileri ise onların 
performansları üzerinde etkilidir. Çünkü beklenti performansı etkileyen bir unsurdur. Dolayısıyla öğrencilerin 
gelecek beklentilerinin olumlu olması onların performanslarını da olumlu yönde etkileyecektir (Tuncer, 2011). 
Gelecek tasarımını iyi yapamayan ve beklentilerini gerçekleştiremeyen bireylerin yoğun bir ümitsizlik duygusu 
yaşaması, stresle baş başa kalması muhtemeldir (Çokluk, 2000). 

Teknoloji ve kültürel yaşama bağlı nedenlerle geleceğe yönelik beklentiler değişmekte, öğrencilerde 
beslendikleri bilgi kaynağının niteliğine göre yeni arayışlara yönelmektedirler. Nitekim gençlerin geleceğin 
üniversitelerine dair beklentileri bulunduğu toplumun gelişim çizgisi ve dinamiği üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Öğretmen adaylarının geleceğin üniversitelerine yönelik beklentilerinin belirlenmesi ise özellikle mevcut 
eksikliklerin belirlenmesi noktasında önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı İnönü Üniversitesi sosyal bilgiler 
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının geleceğin üniversitelerine 
yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda şu alt problemlere yanıt aranmıştır: 

 Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik 
beklentileri nelerdir? 

 Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademisyenlere yönelik beklentileri nelerdir? 

 Geleceğin üniversitelerinin hangi değer ve becerileri öncelikli olarak öğrencilere kazandırması 
gerektiği konusunda öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve bu kapsamda nitel araştırma desenlerinden 
tanımlayıcı durum çalışması modeli kullanılmıştır. Betimsel olan bu modelde bilinmeyen durumları daha açık bir 
hale getirmek amaçlanır (Davey, 1991). 

Çalışma Grubu 

Katılımcıların belirlenmesinde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini en üst seviyeye 
çıkarmak amacıyla maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada her sınıf 
düzeyinden 8’er katılımcı olmak üzere toplam 32 öğretmen adayıyla çalışma yürütülmüştür. 

Verileri Toplama Araçları 

Veri toplamada nitel araştırmalar için uygun olan yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. 
Araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme sorularının hazırlanmasında; soruların kolaylıkla anlaşılması, çok 
boyutlu olmaması ve yanıtlayıcıyı yönlendirici olmaması gibi ilkelere dikkat edilmiştir. Bu form yarı yapılandırılmış 
üç madde kökü ve sonda sorulardan oluşmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda uygulamaya hazır hale 
getirilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma kapsamında geliştirilen form ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geleceğin üniversitelerinden 
beklentilerine ilişkin görüşlerini gerekçeleri ile ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşme 
sürecinde veriler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış, ayrıca gereken yerlerde araştırmacı tarafından not 
tutulmuştur. Yapılan görüşmeler ortalama 20-25 dakika aralığında sürmüş ve tek oturumda tamamlanmıştır. 
Görüşmeler, 2019 Ocak ayında araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcı 
öğretmen adaylarının isimleri çalışma içerisinde doğrudan kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcılar için 
SB1...SB32 arasında değişen rumuzlar kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi 
tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde veriler öncelikle bölümlere ayrılmış ve bu bölümler incelenerek 
karşılaştırılmıştır. Daha sonra bu bölümlerden anlamlı kavramlar oluşturup aynı kavramları çağrıştıran kodlar 
ortak kategori altında birleştirilmiştir. İçerik analizinin son aşamasında verilerden çıkan temalardan anlam 
bütünlüğü sağlanıp, yorumlama yoluna gidilmiştir. 

Bulgular 
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Araştırmanın bulguları “Eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik beklentiler”, “Akademisyenlere yönelik 
beklentiler” ve “Öncelikli olarak hangi değer ve becerilerin kazandırılması gerektiğine ilişkin beklentiler” başlıkları 
altında incelenmiştir. 

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Beklentiler 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geleceğin üniversitelerine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak için 
öncelikle onlara “üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik beklentileriniz nelerdir?” sorusu 
yöneltilmiştir. Tablo 1’de öğretmen adaylarının görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 1.  
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Beklentiler. 

Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili 
Beklentileri 

Katılımcı 
(Kod) 

Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Ders sürecinde kullanılan yöntem ve 
teknik 

   

Gezi-gözlem  SB2, SB3, SB6, SB8, SB10, SB11, 
SB13, SB17 

8 25 

Örnek olay SB16, SB18, SB25, SB28, SB30, SB31 6 19 
Tartışma SB1, SB4, SB5, SB7, SB14, SB22 6 19 
Beyin fırtınası SB19, SB21, SB23, SB24, SB29 5 16 

Proje SB9, SB12, SB15, SB20 4 12 
Drama SB27, SB32 2 6 

Mikro öğretim SB26 1 3 

TOPLAM  32 100 

Değerlendirme Sistemi    

Biçimlendirici değerlendirme SB6, SB8, SB10, SB11, SB13,SB14, 
SB15, SB17, SB18 SB21, SB26, SB27, 
SB28, SB29, SB32 

15 47 

Performans odaklı değerlendirme SB1, SB3, SB4, SB7, SB12, SB16, 
SB19, SB20, SB22, SB23 

10 31 

Süreç değerlendirme SB2, SB5, SB9, SB24, SB25, SB30, 
SB31 

7 22 

TOPLAM  32 100 

Sınıf dışı öğretim faaliyetleri     
Gezi SB2, SB3, SB6, SB8, SB9, SB10, SB11, 

SB12, SB13, SB15,  SB17, SB20 
12 46 

Doğa gözlemleri  SB1, SB4, SB5, SB7, SB18, SB27, 
SB32 

7 27 

Müze ziyareti SB19, SB21, SB23, SB29, SB30 5 19 
Sergi SB14, SB16 2 8 

TOPLAM  26 100 

 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili beklentileri teması çerçevesinde 
Tablo 1’de yer alan cevaplar incelendiğinde “ders sürecinde kullanılan yöntem ve teknik”, “değerlendirme 
sistemi” ve “sınıf dışı öğretim faaliyetleri” olmak üzere üç kategori belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yöntem 
ve teknik kategorisinde en fazla gezi-gözlem (%25), örnek olay (%19), tartışma (%19) ve beyin fırtınası (%16); 
değerlendirme sistemi kategorisinde biçimlendirici değerlendirme (%47); sınıf dışı öğretim faaliyetleri 
kategorisinde ise gezi (%46), doğa gözlemleri (%27) ve müze ziyaretinde (%19) yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. 
Yöntem ve teknik kategorisinde mikro öğretim (%3), değerlendirme sistemi kategorisinde süreç değerlendirme 
(%22), sınıf dışı öğretim faaliyetleri kategorisinde ise sergi (%8) katılımcılar tarafından en az tekrar edilen eğitim-
öğretim faaliyetleri olmuştur. Sınıf dışı öğretim faaliyetlerine yönelik 6 katılımcı ise herhangi bir görüş 
bildirmemiştir. Katılımcıların görüşlerinden bazıları şöyledir: 
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Bazı konuların daha rahat tartışıldığı, çözüme ulaştırmada hep birlikte karara varıldığı bir ortam isterim. Biz daha 

konuyla ilgili bir gazete haberini bile tartışamıyoruz. Değerlendirmede ise performansımıza bağlı değerlendirmeler 

etkin olsa iyi olur. Böyle bir gece öncesi 20 sayfa fotokopi ezberlemeyle yapılan değerlendirmelerin doğru 

olmadığını düşünüyorum. (SB4) 

Önce eksikliklerin belirlendiği, sonrasında bu eksiklikleri tamamlamadaki çabaya göre değerlendirmelerin 

yapılması daha iyi olur. (SB26) 

Atandığınızda, müzelerden sosyal bilgiler dersinde etkin yararlanmalısınız deniliyor. O zaman yalnızca sözde değil, 

nasıl yararlanılacağını uygulamalı olarak göstermelidir üniversiteler gelecekte. (SB30) 

Akademisyenlere Yönelik Beklentiler 

Katılımcıların akademisyenlere yönelik beklentilerini ortaya çıkarabilmek amacıyla onlara “geleceğin 
üniversitelerindeki akademisyen profili sizce nasıl olmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Verilen cevaplar Tablo 2’de 
özetlenmiştir. 

Tablo 2.  
Akademisyenlere Yönelik Beklentiler. 

Akademisyenlerden Beklentiler 
 

Katılımcı 
(Kod) 

Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Akademik yeterlilikler    

Parlak bir eğitim geçmişine sahip SB16, SB18, SB21, SB23, SB24, SB25, 
SB28,  SB29, SB30, SB31 

10 31 

Bilgili, bilgilerini güncelleyebilen SB1, SB4, SB5, SB7, SB9, SB12, SB14,  
SB15, SB20 

9 28 

Bildiklerini en doğru metotla 
aktarabilen 

SB2, SB11, SB13, SB17, SB19, SB22, SB32 7 22 

Öğretmenlik mesleğinin incelikleri 
en doğru şekilde verebilen 
 

SB3, SB6, SB8, SB10, SB26, SB27 6 19 

TOPLAM  32 100 

Öğrencilerle ilişkiler    

Öğrencilerle ilişkilerini ve iletişimi 
güçlü, sıcak 

SB1, SB2,  SB3, SB4, SB5, SB7, SB9, SB12, 
SB16, SB19, SB20, SB22, SB23, SB24 

14 44 

İyi bir dinleyici SB6, SB8, SB10, SB11, SB13, SB14, SB17, 
SB18 SB21, SB25, SB26, SB30 

12 37 

Teknoloji destekli bir iletişim ağı 
kurabilen 
 

SB15, SB27, SB28, SB29, SB31, SB32  6 19 

TOPLAM  32 100 

Kişilik özellikleri 
 

   

Sabırlı  SB4, SB7, SB12, SB17, SB18 SB21, SB24,  
SB26, SB28, SB29, SB32 

11 34 

Yeniliklere ve deneyime açık SB1, SB2, SB3, SB5, SB6,  SB9, SB13, SB15, 
SB27 

9 28 

Hoşgörülü SB8, SB10, SB11, SB20, SB22, SB23, SB25, 
SB30  

8 25 

Özgüvenli SB14, SB16, SB19, SB31 4 13 

TOPLAM  32 100 

 

Akademisyenlere yönelik beklentiler teması çerçevesinde Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların verdikleri 
cevaplar doğrultusunda akademik yeterlilikler, öğrencilerle ilişkiler ve kişilik özellikleri olmak üzere üç kategori 
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belirlenmiştir. Akademik yeterlilik kategorisinde katılımcıların en fazla parlak bir eğitim geçmişine sahip (%31), 
bilgili, bilgilerini güncelleyebilen (%28) bir akademisyen beklentisi içinde olduklarını dile getirmişlerdir. Bu 
kategoride bildiklerini en doğru metotla aktarabilen (%22) ve öğretmenlik mesleğinin incelikleri en doğru şekilde 
verebilen (%19) katılımcılar tarafından diğer üzerinde durulan özellikler olmuştur. Akademisyenlerin öğrencilerle 
ilişkilerini ise güçlü ve sıcak tutması (%44) gerektiğini savunan katılımcıların birçoğu, onların kişilik özelliklerine 
yönelik en fazla sabırlı (%34) bir kişilik özelliğine sahip olmaları gerektiğinin altını çizmişlerdir. Görüşlerden bazıları 
şöyledir: 

Biz öğretmen olacağız, sadece gel dersi anlat yada konuyu öğrenciye ver ders süresi dolsun mantığı yanlış. 

Öğretmenlikle ilgili her ne varsa uygulamalı olarak öğretmeli ki hoca, staj verimli geçsin. Gelecekte böyle olsun 

isterim. Kişilik olarak da hoşgörülü olmasını isterim. (SB8) 

Teknolojiyle iç içe olmalı geleceğin akademisyeni. Hala daha elimizde yazarak, hocanın kapısının önünde 

bekleyerek işlerimizi yürütüyoruz. Gelecekte umarım bu son bulur. Yeniliklere açık olmalı, yoksa böyle yerimizde 

sayarız. (S15) 

Bence iyi okullarda eğitim görmesi önemli. Farkı görüyoruz gerçekten. Herkesin böyle bir imkânı yok biliyorum. 

Herkeste üniversite hocası olmasın zaten. Ayrıca bir şey sorulduğunda sabırla dinlemeli. Çünkü çoğu öğrencileri 

dinlemiyor bile. İnşallah gelecekte böyle olmaz. (SB21) 

Öncelikli Olarak Hangi Değer ve Becerilerin Kazandırılması Gerektiğine İlişkin Beklentiler 

Üniversitelerin öncelikli olarak kazandırması gereken değer ve becerilere yönelik olarak katılımcıların 
görüşleri Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3.  
Öncelikli Kazandırılması Gereken Değer ve Beceriler.  

Değer ve Beceriler Katılımcı 
(Kod) 

Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Değerler    
Sorumluluk  SB7, SB10, SB12, SB16, SB19, SB20, SB22, 

SB25, SB26, SB30 
10 31 

Hoşgörü  SB5, SB6, SB9, SB17, SB18 SB21, SB23, 7 22 
Bilimsellik SB1, SB3, SB14, SB24, SB27, SB28, 6 19 

Eşitlik SB2, SB4, SB8, SB15, SB29, SB31 6 19 
Farklılıklara saygı SB11, SB13, SB32 3 9 

TOPLAM  32 100 

Beceriler    
Bilgi iletişim teknolojilerini 
kullanma 

SB8, SB10, SB15, SB27, SB28, SB29, SB30, 
SB31, SB32 

9 28 

Araştırmacı  SB3, SB6, SB11, SB12, SB17, SB22, SB23, 
SB24, SB26 

9 28 

Yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel 
düşünme 

SB2,  SB9, SB18, SB19, SB20, SB21, SB25 7 22 

İletişim SB4, SB5, SB7, SB13, SB14 5 16 
Çoklu bakış açısı SB1, SB16 2 6 

TOPLAM  32 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde değerler kategorisinde katılımcıların sorumluluk (%31), hoşgörü (%22), bilimsellik 
(%19) ve eşitlik (%19); beceriler kategorisinde ise bilgi iletişim teknolojilerini kullanma (%28), araştırmacı (%28), 
yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünmede (%22) en fazla odaklandıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar  tarafından 
en az yoğunlaşılan değer farklılıklara saygı (%9); beceriler kategorisinde ise çoklu bakış açısı (%6) olmuştur. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen bulgular incelendiğinde eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik farklı öğretim yöntemlerinin 
derslerde kullanılması, öğrenme eksikliklerine göre bir değerlendirme biçiminin tercih edilmesi, sınıf dışında daha 
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fazla öğretim faaliyetinin yapılması konusunda katılımcıların gelecek dönemlerde üniversitelerden beklenti içinde 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının yöntem ve teknik kategorisinde en fazla gezi-
gözlem, örnek olay, tartışma ve beyin fırtınası; değerlendirme sistemi kategorisinde biçimlendirici değerlendirme; 
sınıf dışı öğretim faaliyetleri kategorisinde ise gezi, doğa gözlemleri ve müze ziyaretinde yoğunlaştıkları tespit 
edilmiştir. Sınıf dışı etkinliklerin artırılmasına yönelik benzer doğrultudaki beklentiler Deveci’nin (2015) 
çalışmasını yürüttüğü öğretmen adayları tarafından da vurgulanmıştır. Yöntem ve teknik kategorisinde mikro-
öğretim, değerlendirme sistemi kategorisinde süreç değerlendirme, sınıf dışı öğretim faaliyetleri kategorisinde 
ise sergi katılımcılar tarafından en az tekrar edilen eğitim-öğretim faaliyetleri olmuştur.  

Yapılan birçok çalışmada da yükseköğretimdeki kaliteyi sağlamada en önemli faktörlerden biri olarak 
akademisyenler olduğu belirtilmiştir (Bulut, 1997; Elliott & Shin, 2002; Fiduas, 2006). Bu çalışmada da katılımcılar, 
akademisyenlerin donanımlı olmaları, öğrencilerle daha samimi iletişim kurarak öğrencileri akademik hayata 
hazırlamaları gibi bir takım istekler içinde olduklarını ifade ederek akademisyen-öğrenci arasında güçlü bir iletişim 
kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Çalışmada akademisyenlere yönelik beklentiler teması 
çerçevesinde akademik yeterlilikler, öğrencilerle ilişkiler ve kişilik özellikleri olmak üzere üç kategori 
belirlenmiştir. Akademik yeterlilik kategorisinde katılımcıların en fazla parlak bir eğitim geçmişine sahip, bilgili, 
bilgilerini güncelleyebilen bir akademisyen  beklentisi içinde oldukları tespit edilmiştir. Bu kategoride “bildiklerini 
en doğru metotla aktarabilen” ve “öğretmenlik mesleğinin incelikleri en doğru şekilde verebilen” katılımcılar 
tarafından diğer üzerinde durulan özellikler olmuştur. Akademisyenlerin öğrencilerle ilişkilerini ise güçlü ve sıcak 
tutması gerektiğini savunan katılımcıların birçoğu, onların kişilik özelliklerine yönelik en fazla sabırlı bir kişilik 
özelliğine sahip olmaları gerektiğinin altını çizmişlerdir. Ergün, Duman, Kıncal ve Arıbaş’ın (1999) yapmış olduğu 
çalışmada akademisyenlere yönelik bu çalışma sonuçlarıyla benzer özellikler taşımaktadır. 

Değer ve beceriler noktasında katılımcıların sorumluluk, hoşgörü, bilimsellik, araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı 
ve eleştirel düşünmenin özellikle üniversitelerde olmasını istemeleri de mevcut durumdaki bazı eksikliklerin 
ortaya konulması bakımından önemlidir. Bu bağlamda değerler kategorisinde katılımcıların sorumluluk (%31), 
hoşgörü (%22), bilimsellik (%19) ve eşitlik (%19); beceriler kategorisinde ise bilgi iletişim teknolojilerini kullanma 
(%28), araştırmacı (%28), yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünmede (%22) en fazla yoğunlaştıkları görülmüştür. 
Araştırma sonuçlarına bağlı olarak her düzeyde öğrenim gören öğrencilerin geleceğe yönelik beklentileri 
araştırmalarla ortaya konulması, bu araştırma bulgularına yönelik bilgilendirici ve gerek duyulursa önleyici 
faaliyetlerin planlanması önerilebilir. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde 

Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar 

Şule Egüz300 

Öz 

 Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yaşadıkları sorunların tespiti, okul içinde uygulanacak öğretim 
etkinliklerine yön vermede önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Malatya il merkezindeki ortaokullarda 
görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin gözlemleriyle sosyal bilgiler öğretim sürecinde öğrencilerin 
karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunlarla ilgili çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı 
örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda Malatya’daki iki kırsal, iki 
merkez ve bir özel okulda görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmeniyle çalışma yürütülmüştür. Araştırma 
verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın bulguları “sosyal bilgiler dersinde 
öğrencilerin yaşadıkları sorunlar” ve “öğrencilerin yaşadıkları sorunları gidermek amaçlı geliştirilen öneriler” 
başlıkları çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin büyük bir bölümünün derse gerekli önemi 
vermemeleri, odaklanmada sürekliliği koruyamamaları, sosyal bilgileri ezber dersi olarak görmeleri gibi sorunlar 
yaşadıkları görüşme yapılan öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik 
ise katılımcılar, zaman zaman aile ile işbirliği yapılması, sosyal bilgiler dersi kapsamında içeriğe uygun çeşitli 
meslek gruplarından misafir konuşmacıların davet edilmesi ve görselleri teknolojiden de faydalanarak daha etkili 
kullanma gibi çeşitli çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, ders sorunları, öğretmen, öğrenci. 

 

Abstract 

 Identifying the problems experienced by the students in the social studies course is important in shaping 
the teaching activities that will be applied within the school. The aim of this study is to determine the problems 
faced by social studies teachers in the secondary schools of Malatya and to find solutions to these problems. In 
the study, the case study of qualitative research designs was preferred. In the study group, maximum diversity 
sampling was used. In this context, the study was carried out with 10 social studies teachers working in two rural, 
two centers and a private school in Malatya. The semi-structured interview form developed by the researcher 
was used to collect the research data. In the analysis of the data, descriptive analysis technique was preferred. 
The findings of the study were examined within the framework of the headings developed in order to solve the 
problems experienced by the students and the problems experienced by the students in the social studies course. 
At the end of the research, it was stated by the teachers that the majority of the students did not give the 
necessary importance to the class, they could not maintain the continuity of the focus and they experienced 
problems such as seeing the social studies lesson as memorization lesson. In order to solve the identified 
problems, the participants offered various solutions such as cooperation with the family from time to time, 
inviting guest speakers from various occupational groups within the scope of the social studies course, and using 
the visual effects more effectively. 

Keywords: Social studies, lesson problems, teacher, student. 

 

 

 

 

Giriş 

Sosyal bilgiler; coğrafya, tarih, vatandaşlık gibi günümüzde ilköğretim programlarında yer alan, fakat 
gerçekte sosyal bilimler denilen ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi disiplinlerden seçilerek o yaşlardaki 
öğrencilerin düzeyine uygun, daha somut ve daha yakın özelliklere sahip duruma getirilen konuları kapsamaktadır 
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(Tay, 2004). Mevcut programlar felsefî bakımdan öğrenciyi merkeze alan, problem çözme ve karar verme 
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda olmasına karşın çok yüklü içerikleri ile söz konusu becerilerin 
geliştirilmesine imkân vermemiş; aksine ortaokullarda ezberci bir sosyal bilgiler öğretim uygulamasının 
gelenekselleşmesine sebep olmuştur (Otluoğlu & Öztürk, 2002). Bu sürecin en önemli tanıkları ise hiç şüphesiz 
öğretmenlerdir ve onların görüşleri sosyal bilgiler eğitimi ve öğretiminde özellikle öğrencilerin karşılaştıkları 
sorunları belirlemek adına önem taşımaktadır. 

Öğretmen, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerinde, kendi görüşlerini tahlil ve tenkit edebilecek bir 
beceriye ulaşmalarında yol göstericidir (Tozlu, 2003). Sosyal bilgiler programında da öngörülen amaçların etkin 
bir şekilde hayata geçirilmesinde müfredatın uygulayıcısı olan öğretmenlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Bu 
anlamda öğretmenlerin müfredat hakkındaki bilgi, beceri ve bakış̧ açıları; velilerin program ile ilgili tutum ve 
destekleri, okulun fiziksel şartları, ders araç̧-gereçleri müfredatın uygulamadaki başarısını etkileyen faktörler 
arasında gösterilebilir (Doğanay & Sarı, 2008). Öğrencilerin sorunlarını hissedebilen, tespit ettiği sorunlara yönelik 
çözüm önerileri üretebilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken bireylerin yetişebilmesi için sosyal bilgiler öğretim 
programının, öğretmenlerin, öğretim sürecinin değişen dünya koşullarına uygun olarak belirli periyotlarla 
yenilemesi, bunun için de hem olumlu ve hem de eksik yönlerini sorgulayabilmesi gereklidir. Sosyal bilgiler 
öğretiminde öğrencilerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesinde izlenilebilecek en önemli yollardan birisi ders 
öğretmenlerinin bu konudaki tespitlerini ortaya çıkarmada onların görüşlerine başvurmaktır.  

Bu çalışmanın amacı Malatya il merkezindeki ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
gözlemleriyle sosyal bilgiler öğretim sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunları belirleyerek bunlarla ilgili 
çözüm önerileri ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:  

 Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin yaşadıkları sorunlar 
nelerdir? 

 Sosyal bilgiler öğretmenleri ders bağlamında öğrencilerin yaşadıkları sorunları gidermek amaçlı 
geliştirdikleri öneriler nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Bu desen kapsamında tasarlanan 
çalışmalarda sınırlı bir vaka derinlemesine betimlenir ve incelenir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda Malatya’daki iki kırsal, iki merkez ve bir özel okulda görev yapan 10 
sosyal bilgiler öğretmeniyle çalışma yürütülmüştür. Çalışma grubuna ait demografik bilgiler Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

Tablo 1.  
Çalışma Grubuna Ait Betimsel Bilgiler. 

Okul Katılımcılar Cinsiyet Mesleki Kıdem Mezuniyet 

Ö1 Öğrt1 Kadın 7 yıl Yüksek Lisans 
Öğrt2 Erkek 11 yıl Lisans 

M1 Öğrt3 Erkek 25 yıl Lisans 
Öğrt4 Kadın 17 yıl Lisans 

M2 Öğrt5 Erkek 11 yıl Yüksek Lisans 
Öğrt6 Erkek 15 yıl Lisans 

K1 Öğrt7 Erkek 5 yıl Lisans 
Öğrt8 Erkek 8 yıl Lisans 

K2 
Öğrt9 Kadın 3yıl Lisans 

Öğrt10 Kadın 6 yıl Lisans 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %40’ı kadın, %60’ının erkek olduğu ve %20’si yüksek lisans, %80’inin 
ise lisans mezuniyet derecesine sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcı öğretmenlerin 
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isimleri çalışma içerisinde doğrudan kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcılar için Öğrt1...Öğrt10 arasında değişen 
rumuzlar kullanılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşme formu öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunları 
gidermek amacıyla geliştirdikleri önerileri tespit etmek amaçlı 2 esas uçlu 4 sonda sorudan oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşmeler sosyal bilgiler öğretmenleriyle 2018 Kasım ayında yüz yüze gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı 
kullanılarak görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler ortalama 17-23 dakika aralığında sürmüştür. 
Katılımcıların bazıları transkript işlemi sonrasında elde edilen yazılı metinleri görme talebinde bulundukları için 
elde edilen görüşme sonrasındaki dökümler gönderilmiş ve görüşlerini yansıtıp yansıtmadığı noktasında onay 
alınmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analizin doğasına 
uygun olarak elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenerek araştırmacı tarafından 
yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın bulguları “sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin yaşadıkları sorunlar” ve “öğrencilerin yaşadıkları 
sorunları gidermek amaçlı geliştirilen öneriler” başlıkları çerçevesinde incelenmiştir. 

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar 

Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre derste öğrencilerin yaşadıkları sorunları ortaya çıkarmak amacıyla onlara 
“gözlemlerinize göre öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” sorusu 
yöneltilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin verdikleri cevaplardan hareketle mevcut sorunlar “öğrenciden 
kaynaklı sorunlar”, “öğretmenden kaynaklı sorunlar”, “okul imkanlarından kaynaklı sorunlar” ve “veli kaynaklı 
sorunlar” başlıkları altında sunulmuştur. Görüşme yapılan katılımcıların görüşlerinden hareketle ilk olarak 
öğrenciden kaynaklı sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunlar Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.  
Öğrenciden Kaynaklı Sorunlar. 

Sorunlar Katılımcı 
(f) 

 

Katılımcı 
(Kod) 

Öğrencilerin derse gereken önemi 
vermemeleri 

9 Öğrt1, Öğrt3, Öğrt4, Öğrt5, Öğrt6, Öğrt7, 
Öğrt8, Öğrt9, Öğrt10 

Ezber dersi olarak görmeleri 8 Öğrt1, Öğrt4, Öğrt5, Öğrt6, Öğrt7, Öğrt8, 
Öğrt9, Öğrt10 

Evde tekrar yapmama 6 Öğrt2, Öğrt3, Öğrt4, Öğrt5, Öğrt6, Öğrt8 

Derse odaklanmada sürekliliği 
koruyamamaları 

5 Öğrt4, Öğrt6, Öğrt8, Öğrt9, Öğrt10 

Hazırbulunuşluk seviyesi 4 Öğrt7, Öğrt8, Öğrt9, Öğrt10 

Sınıf içi disiplinsiz davranışlar 2 Öğrt3, Öğrt9 

 

Tablo 2’deki öğrenci kaynaklı sorunlar incelendiğinde “öğrencilerin derse gereken önemi vermemeleri” (f=9) 
ve sosyal bilgileri “ezber dersi olarak görmeleri” (f=8) öğretmenler tarafından en fazla dile getirilen sorunlar 
olarak tespit edilmiştir. “Sınıf içi disiplinsiz davranışlar” (f=2) ise yalnızca 2 sosyal bilgiler öğretmeni tarafından 
sorun oluşturduğu belirtilmiştir. Bunların dışında sosyal bilgileri öğrencilerin “ezber dersi olarak görmeleri” (f=8), 
“evde tekrar yapmama” (f=6), “derse odaklanmada sürekliliği koruyamama (f=5)”, “hazırbulunuşluk seviyesi” 
(f=4) ve “sınıf içi disiplinsiz davranışlar” (f=2) tespit edilen diğer sorunlar olmuştur. Bu tespitlerin içerisindeki 
“hazırbulunuşluluk” alt teması ise yalnızca kırsal kesimde görev yapan öğretmenler tarafından sorun olarak 
görülmüştür. Katılımcıların görüşlerinden bazıları şöyledir: 
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Öğrenciler maalesef sosyal bilgiler derslerini matematik ya da diğer sayısal dersler kadar önemsemiyorlar. Derse 
yönelik herhangi bir hazırlık yok, evde tekrar yok! Ne kadar söylesek de işe yaramıyor. Bir gün önce çalışsam sınava 
girsem nasılsa yaparım mantığında oldukları için çabalarımız pek de sonuç vermiyor. (Öğrt3) 
 
Daha okuma yazmayla ilgili sıkıntıları aşamamış öğrencilere sosyal bilgileri tam anlamıyla öğretmek mümkün 
olmuyor. Okuma yazma öğretmekle uğraşıyorum bir de!. Bunu aşmış öğrencilerinde dersi önemsemediklerini 
görüyorum. Çok zorlarsam ezbere yöneliyorlar. Birkaçı dışında çoğunun öğrenme gibi bir çabaları yok. (Öğrt8) 
 
Sizde gördünüz dur sus ile uğraşıyoruz. Disipline ettikten sonra da sıkıldık öğretmenim sesleri zaman zaman 
yükseliyor sınıfta. 15 dakika sonra kopuyor öğrenciler dersten. (Öğrt9) 
 

Öğretmenden kaynaklı sorunlar teması kapsamında verilen cevaplar Tablo 3’te özetlenmiştir: 

Tablo 3.  
Öğretmenden Kaynaklı Sorunlar. 

Sorunlar Katılımcı 
(f) 

 

Katılımcı 
(Kod) 

İlgi çekici etkinliklerin yapılmaması 4 Öğrt4, Öğrt5, Öğrt7, Öğrt10 

Ders kitaplarına sıkı sıkıya bağlılık 3 Öğrt3, Öğrt7, Öğrt9 

Derslerde öğrencileri pasif kılan öğretim 
yöntemlerinin kullanımı 

3 Öğrt5, Öğrt6, Öğrt9 

Mesleki motivasyon düşüklüğünün 
öğrencilere olumsuz yansıması 

2 Öğrt1, Öğrt8 

 

Yapılan görüşmelerde öğretmenler yaşanan sorunları ifade ederken bazı sorunların kendilerinden 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Tablo 3 incelendiğinde derslerde “ilgi çekici etkinliklerin yapılmaması” (f=4)  en 
fazla dile getirilen sorun olarak belirlenmiştir. En az ise “mesleki motivasyon düşüklüğünün öğrencilere olumsuz 
yansıması” alt teması yalnızca 2 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Ders kitaplarına sıkı sıkıya bağlılık” (f=3) 
ve “derslerde öğrencileri pasif kılan öğretim yöntemlerinin kullanımı” (f=3)  görüşme yapılan katılımcıların 
vurguladığı diğer iki alt tema olmuştur. Katılımcılardan bazıları bu sorunları şöyle ifade etmişlerdir: 

Öğretmenlerin maaşları ortada. Maddi olarak tatmin olamadığım için motivasyonumun bazen düştüğünü 

hissediyorum. Her zaman olmasa da bazen bu motivasyon düşüklüğü performansıma olumsuz yansıyor olabilir. 

(Öğtr1) 

Ders kitaplarının dışına çıkınca konuyu toparlamak zaman alıyor. Aslında farklı kaynaklar kullansak daha faydalı 

olabilir. (Öğrt3) 

Müfredatı ucu ucuna yetiştirdiğim için fazla etkinlik yaptıramıyorum. Aslında çocuklar seviyorlar ama zaman 

sıkıntısından mümkün olmuyor. Anlatıp geçtiğim de oluyor. Öğrenciyi daha çok dahil edebildiğim yöntemler 

kullandığımda hepsi olmasa da ilgisiz öğrencilerin de katılım sağladığını görüyorum. Dediğim gibi zamansızlık bu 

durumlara engel oluyor. (Öğrt5) 

Sosyal bilgiler derslerinde okuldan kaynaklı sorunlara da değinen katılımcıların bu konudaki görüşleri Tablo 
4’te yer almaktadır.  

Tablo 4.  
Okul İmkânlarından Kaynaklı  Sorunlar. 

Sorunlar Katılımcı 

(f) 

 

Katılımcı 

(Kod) 

Ders araç ve gereçlerindeki eksiklikler 5 Öğrt5, Öğrt7, Öğrt8, Öğrt9, Öğrt10 

Sınıf mevcudunun kalabalık olması 3 Öğrt3, Öğrt5, Öğrt6 
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Tablo 4 incelendiğinde bu temadaki sorunların “ders araç ve gereçlerindeki eksiklikler” (f=5) ve “sınıf 
mevcudunun kalabalık olması” (f=3) yönünde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Özel okulda görev yapan öğretmenler 
ile merkezde bulunan M1 kodlu okulda görev yapan Öğrt4 kodlu öğretmen okul kaynaklı bir soruna görüşlerinde 
yer vermemişlerdir. Görüşlerden bazıları aşağıda verilmiştir: 

Bir sosyal bilgiler sınıfımızın olması gerekli. Haritalar elimizde oradan oraya gezdiriyoruz. Projeksiyon zaten yok. 

Kendim bazen materyal hazırlıyorum. Onları da kullandıktan sonra eve götürmezsem ya ortadan kayboluyor ya 

da hasar görüyor. Sosyal bilgiler dersi araç-gereç ve materyalle desteklenmezse öğretim istenilen düzeye 

ulaşmıyor. Hem çocuklar sıkılıyor hem de ders ezber dersi olmaktan öteye gidemiyor. (Öğrt7) 

Sınıflar kalabalık. Sayı fazla olunca yetişmek, her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmekte zorlanıyorum. (Öğrt3) 

Velilerin sebep olduğu bir takım sorunlara da değinen katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 5’te 
özetlenmektedir. 

Tablo 5.  
Veli Kaynaklı  Sorunlar. 

Sorunlar Katılımcı 

(f) 

 

Katılımcı 

(Kod) 

Velilerin derse karşı yaklaşımı 5 Öğrt1, Öğrt4, Öğrt5, Öğrt6, Öğrt10 

Ekonomik faktörler 4 Öğrt3, Öğrt7, Öğrt9, Öğrt10 

İlgisizlik 3 Öğrt8, Öğrt9, Öğrt10 

 

Bu tema altında öğretmenler “velilerin derse karşı yaklaşımını” (f=5), “ekonomik faktörleri” (f=4) ve 
“ilgisizlik” (f=3) göstermelerinin sorun oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda Öğrt2 kodlu öğretmen dışında 
diğer katılımcılar tarafından belirtilen konularda velilerin soruna neden oldukları tespit edilmiştir. Dile getirilen 
görüşlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

Velilerin derse yaklaşımı olumsuz bu da öğrenciye olumsuz yansıyor. Dersin önemsenmemesine sebep oluyor. 

Matematik gibi sayısal dersleri iyiyse, öğrenci başarılıdır gibi bir yaklaşım var velide. (Öğrt4) 

Okulun kırsalda yer alması, velilerin ekonomik durumlarının iyi olmaması bazı sorunlara sebep olabiliyor. 

Velilerden öğrencilerin etkinliklerde kullanacağı bir iki malzeme istesem, toplantılarında şikayetler duyuyorum. 

Kendi gücümle yapmaya çalışıyorum, bazen çevremden temin ediyorum ama tabi veli desteği olmadan sürdürmek 

olanaksız. (Öğrt9) 

Velilerin birçoğu ilgisiz. Gelip öğrencinin durumunu bile sormuyor. Gelen veliye de öğrencinin sosyal bilgiler 

dersindeki durumuyla ilgili bilgi versem de çok önemsemiyor. (Öğrt10) 

Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunları Gidermek Amaçlı Geliştirilen Öneriler 

Yaşanan sorunları giderme amacıyla sosyal bilgiler öğretmenleri; aile ile işbirliği yapılması, sosyal bilgiler 
dersi kapsamında içeriğe uygun çeşitli meslek gruplarından misafir konuşmacı davet edilmesi, görselleri 
teknolojiden de faydalanarak daha etkili kullanma, sınıf mevcudunun azaltılması, dersi sevmelerini sağlamak için 
Türkiye’den ve dünyadan güncel olaylara ve yaşamın gerçeklerine derste daha fazla yer verilmesi, sosyal bilgiler 
içeriğine uygun edebi ürünlerin kullanılması, gezi-gözlem yapılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Ancak 
bunların içerisinde özellikle gezi-gözlem yönteminin yönetimden kaynaklı engellemelerin karşılarına çıkabileceği 
gerekçesiyle sıklıkla kullanılmasının mümkün olmadığının altını çizmişlerdir. Öneri sunan katılımcılardan bazıları 
görüşlerini şu cümlelerle ifade etmişlerdir: 

Aslında dersi monotonluktan kurtarmada daha sık farklı yöntemleri kullanmaya çalışmak etkili olabilir. Özellikle 

gezi-gözlem sosyal bilgiler için uygun bir yöntem fakat bazı bürokratik zorluklar sebebiyle çokta pratik değil. 

(Öğrt5) 
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Sınıf mevcuduna dikkat çekmek istiyorum. 32 kişilik sınıfların öncelikle 18-20 kişilik sınıflara çekilmesi gerekli. Şu 

durumda etkinlik yaptırmak mümkün olmuyor. Anlatıp geçiyorum. (Öğrt3) 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Sosyal bilgiler öğretmenleri derslerde öğretim ortamını zevkli hale getirmek ve öğrencileriyle sağlıklı ilişkiler 
kurarak en doğru öğretim uygulamalarıyla öğrencileri öğrenme sürecine dahil etmelidirler. Araştırma sonunda 
öğrenci kaynaklı sorunlar incelendiğinde “öğrencilerin derse gereken önemi vermemeleri” ve sosyal bilgileri 
“ezber dersi olarak görmeleri” öğretmenler tarafından en fazla dile getirilen sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar Kuş ve Çelikkaya’nın (2010) çalışmasındaki bulgularla paralel doğrultudadır.  Çalışmada “sınıf içi 
disiplinsiz davranışların” ise yalnızca 2 sosyal bilgiler öğretmeni tarafından sorun oluşturduğu belirtilmiştir. 
Bunların dışında sosyal bilgiler kapsamında öğrencilerin “evde tekrar yapmama”, “derse odaklanmada sürekliliği 
koruyamama”, “hazırbulunuşluk seviyesi” ve “sınıf içi disiplinsiz davranışlar” tespit edilen diğer sorunlar 
olmuştur. Bu tespitlerin içerisindeki “hazırbulunuşluluk” alt teması ise yalnızca kırsal kesimde görev yapan 
öğretmenler tarafından sorun olarak dile getirilmiştir. Gönenç ve Açıkalın da (2016) çalışmalarında yer alan 
öğretmenlerin önemli bir kısmının öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin oldukça düşük seviyede buldukları 
sonucuna ulaşmıştır. 

Çalışmada derslerde “ilgi çekici etkinliklerin yapılmaması”, “ders kitaplarına sıkı sıkıya bağlılık”, “derslerde 
öğrencileri pasif kılan öğretim yöntemlerinin kullanımı” ve “mesleki motivasyon düşüklüğünün öğrencilere 
olumsuz yansıması” öğretmenlerden kaynaklı sorunlar olarak belirlenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değil 
bütün öğretmenlerin yaşam standartları ve alım güçlerinin oldukça düşük olması elbette önemli bir sorundur. Bu 
durum bir yandan onların meslekî motivasyonlarını düşürürken, diğer taraftan da çeşitli yayın, teknoloji ve 
etkinlikleri takip etmelerini de güçleştirmektedir. (Venç, 2007). 

 Ülkemizde sosyal bilgiler öğretimini olumsuz yönden etkileyen faktörlerden biri de hiç kuşkusuz okullarda 
yeterli miktarda ve çeşitte öğretim araç-gereci bulunmayışı, var olanları ise gerektiği düzeyde kullanılamayışıdır 
(Kılıç, 1994; Otluoğlu & Öztürk, 2002; Sağlam, 1997). Çalışmada ders araç ve gereçlerindeki eksiklikler” ve “sınıf 
mevcudunun kalabalık olması” ise okuldan kaynaklı sorunlar olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sorunlar, 
çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konan sonuçlarla da benzerlik taşımaktadır (Akdeniz, 2008; Akgül, 2006; 
Ayten, 2006; İskender, 2007; Kuş & Çelikkaya, 2010; Tahiroğlu, 2006). 

Araştırmada velilerden kaynaklı sorunlara yönelik öğretmenler “velilerin derse karşı yaklaşımını”, 
“ekonomik faktörleri” ve “ilgisizlik” göstermelerinin sorun oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar Yılmaz ve 
Tepebaş’ın (2011) çalışmasıyla da örtüşmektedir. Görüşme yapılan öğretmenler yaşanan sorunları giderme 
amacıyla; aile ile işbirliği yapılması, sosyal bilgiler dersi kapsamında içeriğe uygun çeşitli meslek gruplarından 
misafir konuşmacı davet edilmesi, görselleri teknolojiden de faydalanarak daha etkili kullanma, sınıf mevcudunun 
azaltılması, dersi sevmelerini sağlamak için Türkiye’den ve dünyadan güncel olaylara ve yaşamın gerçeklerine 
derste daha fazla yer verilmesi, sosyal bilgiler içeriğine uygun edebi ürünlerin kullanılması, gezi-gözlem yapılması 
gibi önerilerde bulunmuşlardır. Ancak bunların içerisinde özellikle gezi-gözlem yönteminin okul idari 
yönetiminden kaynaklı engellemelerin karşılarına çıkabileceği gerekçesiyle katılımcılar derslerde sıklıkla 
kullanılmasının mümkün olmadığının altını çizmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle bir takım öneriler sunulabilir. Bunlar;  

 Araştırma Malatya ilindeki 4 devlet ve 1 özel okulda görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmeninin 
gözünden öğrencilerin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlara genel bir bakış açısı 
sunmaktadır. Bu aynı zamanda araştırmanın sınırlılığı olarak da görülebilir. Dolayısıyla okul sayısı artırılıp 
daha fazla sosyal bilgiler öğretmenine ulaşılarak araştırma kapsamı genişletilebilir. 

  Araştırmada ifade edilen sorunların her biri daha ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Bu anlamda 
yapılacak her bir çalışmanın da alanına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel Konuların Kullanımına 

İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Zafer Kuş301, Büşra Doğu302 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin güncel konuların öğretimi ve sosyal bilgiler dersi içindeki 
önemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden olan bir durum 
çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçesinde bulunan 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında eğitim veren 8 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır.  
Bu araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Verilerinin 
toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler güncel 
konuların sınıf içerisine taşınması gerektiğini, kendilerinin sınıf içerisine güncel konuları getirdiklerini, güncel 
konuların hem dersin öğretim sürecine hem de öğrencilere bir takım katkılar sağladığını ifade etmişlerdir. 
Öğretmenler konuları seçerken konuların siyasi içerikli olmamasına, öğrenci yaş seviyesine uygun olmasına ve 
kazanımla bağlantılı olmasına dikkat ettiklerini vurgulamışlardır. Güncel konuların tartışılması sürecinde bir takım 
sorunlar ile karşılaştıklarını bunların başında,  güncel konular ile ilgili olarak öğrencilerin aile ve çevrelerinde 
edindikleri önyargılarla derse gelmesini, yeterli zaman olmamasını, konuların siyasete çekilmesini ve öğretmen-
öğrenci donanımsızlığını sorun olarak ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Güncel Olaylar, Güncel Konular, Sosyal Bilgiler, Öğretmen. 

Abstract 

The aim of this study; The aim of the course is to determine the views of social studies teachers on teaching 
current issues and their importance in social studies course. The model of the research is a case study which is 
one of the qualitative research methods. The study group of the study consists of 8 social studies teachers who 
teach in state secondary schools of the Ministry of National Education in the central district of Kırşehir province 
in the 2018-2019 academic year. In this study, criterion sampling which is one of the purposive sampling methods 
was used. Semi-structured interview form was used to collect data. According to the results of the research, the 
teachers stated that the current subjects should be carried into the classroom, that they bring the current topics 
into the classroom, and that the current topics contribute to both the teaching process of the course and the 
students. The teachers emphasized that when choosing the subjects, they pay attention to the fact that the 
subjects are not political, they are appropriate to the age of the students and they are related to the acquisition. 
They stated that they faced some problems in the process of discussing the current issues. First of all, they stated 
that the students come to the class with the prejudices they have acquired in their families and their 
environment, not having enough time, attracting the subjects to the politics and the lack of teacher-student as a 
problem. 

 Keywords: Current Issues, Social Studies, Teacher,  

 

Giriş 

Çok farklı alanlarda farklı gelişmelerin yaşandığı günümüzde vatandaşlık kavramı da çok boyutlu bir nitelik 
kazanmıştır. Bu nitelikleri bireylerin kendiliğinden kazanması oldukça zordur. Bu nedenle günümüzde ülkeler, 
eğitim sistemleri içerisinde vatandaşlık eğitimine büyük bir önem vermektedir. Çağın gerektirdiği vatandaş 
yeterliliklerini kazandırılabilmek için bu amaca paralel derslere yer vermektedir. Ülkemizde iyi ve aktif vatandaşın 
yetiştirilmesinde en önemli derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Bu ders aracılığıyla vatandaşın 
ihtiyacı olan bilgi, değer ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Arzulanan bu hedeflere ulaşmada en 
somut araçlardan biri güncel konulardır. Kelime anlamı olarak güncel, günün konusu olan, şimdiki, bugünkü 
(haber, olay vb.), aktüel anlamına gelmektedir. Güncel olaylar ise bireyin yakın çevresinde, yaşadığı ülkede ve 
dünyada meydana gelen, birey, toplum ve insanlık için önemli etkileri olan yeni olaylardır. Bir olayın güncel 
olabilmesi için yeni meydana gelmiş olması ya da etkisini devam ettiriyor olması gereklidir (Demirkaya Gedik, 

                                                           
301 Doç. Dr. , Ahi Evran Üniversitesi, zaferkus@gmail.com 
302 Ahi Evran Üniversitesi, dogubusra60@gmail.com 



 

1554 
 

2008). Bu bağlamda çocukları hayata hazırlayan veya hayatın tam kendisi olan eğitim ve öğretim, güncel olaylarla 
iç içe olmak durumundadır. Konuları güncel olaylarla ilişkilendirmek, etkinlikleri güncel olaylara ve bunun 
sonuçlarına dayandırmak gerekir. Böylece yeni bilgi, beceri ve değer-takdir duyguları bu şekilde kazandırılır. 
Yaşanan olaylardan ve sorunlardan ders alıp ileride yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı tedbirli olmak güncel 
olayların iyi bir şekilde incelenmesiyle mümkün olacaktır (Binbaşıoğlu, 2004). 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında hazırlanan Sosyal Bilgiler öğretim programında da 
öğretmenlerin güncel olaylardan yararlanarak, öğrencileri sosyal problemler üzerine yansıtıcı düşünmeye teşvik 
etmeleri gerektiği belirtilmiştir (MEB, 2005). 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programında güncel olaylara ilişkin şu 
ifadelere yer verilmiştir:  

Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğrencilerin 
zihinlerinin güncel meselelerle meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli 
olmadığı durumlarda, öğretmen “güncellik ilkesinden” hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. Öğrenci, 
sosyal bilgiler dersi sayesinde, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren 
konulara duyarlılık gösterir” (MEB, 2005: 7-9 ). 

Yine en son güncellenen 2018 sosyal bilgiler öğretim programında da bu dersin öğretimde güncel konulara 
yer verilmesi gerektiği birkaç yerde vurgulanmaktadır. Örneğin sosyal bilgiler dersi öğretim programının 
uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bölümünde:  

“Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma teknikleri kullanılarak problem çözme, 
eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa taşınabilir” 
(MEB, 2018: 7-9 ). İfadesi yer almaktadır.  

Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden güncel olayları sınıf ortamına taşımaları 
ve öğrencileri güncel olaylar üzerine düşünmeye teşvik etmeleri önerilmektedir. Bu sebepten güncel olaylar 
Sosyal Bilgiler öğretmenleri için Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşılmasında başvuracakları kaynaklardan 
biridir. Aynı zamanda Sosyal bilgiler dersinde güncel olayları kullanmak öğrencilerin ilgilerini artırmada önemli bir 
rolü vardır. 

Sosyal bilgiler öğretiminde güncel olaylara yer verilmesi bu dersin en temel amacı olan etkin bir vatandaş 
yetiştirmeye doğrudan hizmet etmektedir. Öğretim uygulamalarında güncel olaylara yer verilen bir derste 
öğrenciler hem dünyada hem de kendi ülkelerinde meydana gelen ister fiziksel olsun ister toplumsal olsun hızlı 
değişimleri, gelişmeleri takip eder ve onlar hakkında bilgi sahibi olur (Gürkan, 2009). Her vatandasın temel 
sorumluluğu ise içinde yaşadığı toplumu etkileyen olaylardan haberdar olmaktır. Toplum için gerekli olan insan, 
yurdunun ve dünyanın felaketleri ve sevinçleri ile samimî olarak ilgilenen insandır. Gedik (2010)’un aktardığına 
göre toplum sorunları ile ilgilenmeyip, sadece kendi basının çaresine bakma zihniyeti, toplumun varlığını ve 
geleceğini tehdit eden ciddî bir sorundur. Bu sorun karşısında öğretmenin sorumluluğu büyüktür. Bu 
sorumlulukların başında ise çocuğun hayatı anlaması, karşılaştığı sorunları çözebilmesi ve elde ettiği bilgi, beceri 
ve duyuşları benzer olgu ve olayların çözümünde kullanabilmesi, yeni bilgiyi transfer edebilmesi için toplumsal 
olgu ve olaylar bir bütünlük içinde ele alması ve bu olay ve olgulara daha duyarlı yaklaşması gelmektedir.  
Öğrencinin olguyu anlayabilmesi, ilişkileri görebilmesi, çözüm yolunu bulup uygulayabilmesi için, öğrenme-
öğretme ortamında çocuğa sunulacak olgular gerçek yaşamdan ve yakın çevreden olmalıdır. Bu sebepten 
öğretilecek konular güncel olaylarla ilişkilendirilerek daha gerçekçi ve daha geçerli hale getirilmelidir.  Buradan 
yola çıkacak olursak öğretmenler programda yer verilen kazanımları, bilgileri ve becerileri çeşitli yollarla 
öğrencilere kazandırmaya çalışmakla birlikte bu süreçte çeşitli kaynaklardan da yararlanabilmektedir. 

 Gedik (2010)’un aktardığına göre Sosyal bilgiler programının en önemli amaçlarından biri, çocuklara sürekli 
değişen dünyada diğer insanlarla birlikte yaşayabilme becerisi kazandırmaktır. Güncel hayat ile iç içe olması 
gereken sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin çevrelerinde olup bitenlere karsı duyarlı, sorumluluk sahibi, sorunlara 
karsı çözüm üretmek konusunda istekli vatandaşlar olarak yetiştirilmesini hedefler. Öğrencilerin içinde yasadıkları 
toplumdan kopmadan güncel konulardan haberdar, bilgili birer birey olarak sosyalleşebilmesi için sosyal bilgiler 
dersi büyük önem taşımaktadır. Bunun için de güncel olayların sosyal bilgiler dersinde öğretilmesinin çok önemli 
faydaları vardır Bunlardan bazıları; geçmiş ve günümüz arasında ilişki kurması, farklı kültürlere sahip insanlar 
hakkında bilgi sahibi olmaları, empati kurma, farklılıklara saygı duyma, dayanışmanın farkına varma, hoşgörüye 
teşvik etme gibi tutum ve değerler oluşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda farklı yerlerin, problemlerin, fikirlerin 
ve kültürlerin farkına varılmasını sağlar. Akdağ, Oğuz, Tatar ve Subaşı, (2014)’ya göre ise güncel olaylar aracılığıyla 
öğrenciler gazete okuma, internet, televizyon ya da radyodan haber takip etme gibi beceriler kazanabilir ve 
bunları bir alışkanlık haline dönüştürebilirler.  
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Gürkan (2009)’a göre Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların ele alınıp alınmadığının belirlenmesinde en 
sağlıklı bilgiler dersin uygulayıcısı olan öğretmenlerden edinilebilir. Çünkü öğretmenler sosyal bilgiler dersi 
hakkında en fazla bilgiye sahip kişilerdir. Öğretimde hayatîlik, güncellik ve çocuğa görelik ilkelerine uygun olarak 
yapılan her davranış, öğretmenin görevini amaca uygun olarak yapmasını kolaylaştırır. Güncel olayların 
öğretiminde öğretmenin temel görevi,  

• Güncel olayları takip etme ve değerlendirmede öğrencileri teşvik etmelidir. 

• Sınıfa getirilecek güncel olayları seçmeli ve onları öğretim yöntem tekniklerine göre planlayarak öğretimi 
gerçekleştirmelidir. 

• Öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirmek için gazete okumalı ve güncel olayları düzenli olarak takip 
etmelidir. 

• Güncel olayların öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknik hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır 
(Memişoğlu ve Güçin, 2017) 

Teorik olarak ifade edilen bu maddeler uygulamada nasıldır? Sosyal bilgiler öğretmenleri bu dersin öğretimde 

güncel konuların kullanılması hakkında ne düşünmektedir?  Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

güncel konuların öğretimi ve sosyal bilgiler dersi içindeki önemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden araştırmaya uygun olarak durum çalışması (Case Study)  
modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Başka 
bir deyişle nitel araştırma kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre 
içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan yaklaşımdır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma desenlerinden 
durum çalışması yoluyla elde edilmiştir. Durum çalışması Büyüköztürk’ün(2018,s.268) aktardığına göre bir ya da 
daha fazla olayın, ortamın, programın sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine 
incelendiği yöntem olarak tanımlanmaktadır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında eğitim veren sekiz sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır. Bu 
araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme 
çalışmanın amacına bağlı olarak zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasını olanak tanır 
(Büyüköztürk, 2018). Ölçüt örneklemede ise önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların 
incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

 Tablo 1:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kişisel Bilgileri 

Kişisel Bilgiler   f 

Cinsiyet Kadın  2 

Erkek  6 

Mesleki Yılı 
 
 
 
 

1-5 Yıl   

6-10 Yıl  3 

11-15 Yıl  2 

16-20 Yıl  3 

21-25 Yıl   

Mesleki Alanı Sosyal Bilgiler  6 

Coğrafya  1 

Tarih  1 

TOPLAM                               8 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada seçilen yönteme uygun olarak belirlenen veri toplama aracı görüşmedir. Görüşmeler, Kırşehir 
merkez okullarında eğitim ve öğretim veren sosyal bilgiler öğretmenlerine yarı yapılandırılmış sorular 
yöneltilmiştir. Araştırmanın görüşme soruları hazırlanırken konu ile bağlantılı alan yazın taranmış, bu alandaki 
deneyimli ve uzman kişilerden görüşler alınmış ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra veri toplama sürecine 
geçilmiştir. Görüşme formunun son haliyle sosyal bilgiler öğretmenlerine; ilk olarak cinsiyetleri, mesleki yılları ve 
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hangi alandan mezun olduklarına dair sorular sorulmuş, ikinci olarak da çalışmanın amacına yönelik on altı adet 
soru sorulmuş ve sondaj sorularla sorular desteklenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerine, çalışmanın amacı 
hakkında bilgiler verilmiş ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Görüşmeler 
ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazının kullanılması için sosyal bilgiler öğretmenlerinden 
izin alınmıştır. Ses kaydı yapmak istemeyen öğretmenler ile görüşme yapılmamıştır. Görüşmeler, ders saatleri 
dışında sınıf ortamından farklı ortamlarda gerçekleştirmiştir. Görüşmeler 15-25 dakika arasında sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizinde nitel araştırma analizlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik 
analizine başlamadan önce, ses kaydı ile gerçekleştirilen görüşmelerin metin haline dönüştürülmesi yapılmıştır.  
Elde edilen görüşme metinleri toplam yirmi yedi sayfadır. Yazılı hale getirilen veriler, içerik analizi ile 
çözümlenmiştir. İçerik analizi; birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Bu amaçla öncelikle görüşme metinleri araştırmacılar tarafından birkaç kez okunmuştur. Araştırma 
bulgularında sosyal bilgiler öğretmenlerinin kimliklerinin gizlenmesi için her bir katılımcıya A1,A2,A3,A4…vs. 
şeklinde kodlar verilmiştir. Daha sonra her görüşme dökümü detaylı incelenerek önemli görülen her satır 
kodlanmıştır. Bu haliyle çok sayıda kod ortaya çıkmıştır. Elde edilen kodlar, yeniden okunmuş ve bazı kodlar 
birleştirilerek yeniden ifade edilmiştir. Bu süreç birkaç kez tekrarlanmıştır. Ortaya çıkan kodlar, benzer nitelikler 
bir araya getirilerek aynı kategori başlığı altında toplanmıştır. Bu kodlama işleminde tamamen verilerden yola 
çıkarak bir kodlama yapılmış ve bulgulara ulaşılmıştır. Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için uzman 
görüşü alınmış ve doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgular, tanım, amaç ve önem, sınıf içine taşınan güncel konular, öğretim süreci, 

öğretim programı ve ders kitabı, öneriler kategorileri altında sunulmuştur.  

Tanım  

Sosyal bilgiler öğretmenleri, güncel olayları, yakın çevremizi, ülkemizi, dünyayı ilgilendiren, toplumu ve bireyi 
etkileyen, medyaya düşmüş, spor, sanat, politik, bilimsel olaylar veya sorunlar olarak tanımlamışlardır.  

A-1 Güncel konular günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunlardır. Bunun haricinde her insan bu ülkenin 
vatandaşı o ülkede meydana gelen gelişmeler veya dünyada meydana gelen evrensel olaylar bir şekilde insanları 
etkiliyor. ... Yani kısacası insanı etkiyen her türlü olay güncel olaydır. 

Amaç ve Önem 

Sosyal Bilgilerin Öğretimine Katkı 

Öğretmenler, sosyal bilgiler dersinde güncel konulara yer verilmesinin temel amacının, öğretim sürecine olan 
katkısından kaynaklı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda öğretmenler, sosyal bilgiler konularının soyut 
olduğunu öğretim sürecinin somutlaştırılması için güncel konulara yer verdiklerini, dersin öğretim sürecini 
kolaylaştırdığını bu nedenle güncel konulara yer verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretim süreci içerisinde 
güncel konulara yer vermenin hem kendilerine hem de öğrencilere katkı sağladıklarını vurgulamışlardır. Güncel 
konulara ders sürecinde yer verilirse öğretim sürecinden zevk aldıklarını, öğrencilerin sürece daha aktif 
katıldıklarını ve öğrencilerin öğrendiği bilgilerin daha kalıcı hale geldiğini vurgulamışlardır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, sosyal bilgiler dersinin kazanımlarının ve öğrenme alanlarının 
güncel olaylarla ilgili olduğunu ve konularla bağlantı kurularak kalıcılık sağlandığı için sınıf içi güncel olaylara yer 
verdiklerini ifade etmişlerdir.  

A-3 Güncel konular sosyal bilgiler derslerinde önemli kazanımlarından biridir. Kazanımlarımız içerisinde 
konularımız içerisinde ve ya öğrenme alanlarımız içerisinde güncel konularla bağlantı kuracağımız birçok konu var 
o yüzden derslerimizde sık sık demesek bile yeri geldiğinde bahsetme imkânımız oluyor. 

 

Sosyal Bilgilerin Doğası  

Öğretmenler, sosyal bilgiler dersi içerisinde güncel konulara yer vermenin sosyal bilgiler dersinin gereği olduğunu, 
ister istemez sosyal bilimlerle ilgili konuların ya da vatandaşlık konuların güncel olaylarla ilişkili olduğunu ifade 
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etmişlerdir. Yine öğretmenler, sosyal bilgiler dersinin hayatın içerisinden konular içerdiğini,  güncel olayların 
sosyal bilgiler dersinin amaçlarını karşıladığını, vatandaşlık ve aktif vatandaşlık kazanımlarının kazanımı için iyi bir 
araç olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmenler, öğrencilerin güncel konular aracılığıyla haklarını öğrendiklerini, 
ulusal ve uluslararası sorunlara duyarsız kalmadıklarını ve toplum içerisinde bir birey olarak var olduklarını fark 
etmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.   

A-1 Sosyal bilgiler hayata dair bilgiler. Günlük hayata baktığımızda en çok kullanılması gereken derslerden biri. 
Günlük hayatla çok karşı karşıya kaldığımız bir ders. Günlük hayatını içselleştirmek adına ve yaşantılarını somut 
hale getirmek adına güncel olaylar sosyal bilgiler dersinin amaçları doğrultusunda önemlilik arz eder. … 

 

Genel Kültür ve Aktif Vatandaşlık  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı, güncel konular aracılığıyla öğrencilerin bilgi sahibi olduklarını yani 
dünyadan ve ülkelerinden haberdar olabildiklerini, öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkı sağladığını 
vurgulamışlardır. Yine güncel konular aracılığıyla öğrencilerin doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmelerinde ciddi 
katkılar sağladığını belirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler güncel konuların öğrencinin gelişimi için de birçok katkıda 
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Sınıf içerisinde tecrübe edilen davranışların hayata uyarlanabilmesini 
kolaylaştırma, bir konu üzerinde eleştirisel düşünebilmesini sağlama ve öğrencinin her an aktif olmasını sağladığı 
bir süreç oluşturarak bu süreç içinde de kendini güncelleştirdiği ve araştırmaya sevk ettiği görülen gelişimsel 
katkılar olarak belirtilmiştir. Bazı öğretmenler güncel konular aracılığıyla öğrencilerin toplumsal olaylara daha 
duyarlı olduklarını ve bununda vatandaşlığın bir gereği olduğunu vurgulamışlardır.  

Bir öğretmen ise değer öğretimi açısından da güncel olayların sınıf içerisinde kullanımını faydalı olarak görmekle 
birlikte milli bilinç, vatan ve millet sevgisi gibi önemini kaybetmeyecek değerlerin öğretimini ve bu değerlerin var 
olmaya devam etmesini sağlamada önemli katkılarda bulunduğunu dile getirmiştir. 

 A-3 Sosyal bilgiler dersi olarak hayatın içinde olan bir ders. Tamamen sosyal becerileri, insanı temel alan 
geçmişten günümüze ve bugünümüze yansıyan mesela bir tarih dersini düşündüğümüzde tarihsel olayların 
günümüze yansımaları muhakkak anlatmalıyız. Özellikle değerler eğitimi açısından ele aldığımda temel değerlerin 
öğretimi geçmişteki çeşitli olaylarla ortaya çıkan beceri ve değerleri günümüz gençliğine öğretebilmek çok 
önemlidir. O yüzden özellikle mesela inkılap tarihi derslerinde milli bilinç vatan ve millet sevgisi gibi eskimeyen 
önemini, güncelliğini hiç yitirmeyecek konular ki bunlara muhakkak yer vermeye çalışıyorum. 

 

Sınıf İçine Taşınan Güncel konular 

Öğretmenlerin sınıf içerisine en fazla getirdikleri güncel olayların, siyasi olaylar ve geçmişten günümüze devam 
eden tarihi olaylar olduğunu ifade etmişlerdir. Siyasi ve tarihi olaylar dışında sosyal bilgiler sınıflarına getirilen 
diğer konular ise sanat, spor, magazin, teknoloji ile ilgili konular, uluslararası ilişkiler, bilim ile ilgili konular olarak 
belirtilmiştir. Bazı sosyal bilgiler öğretmenleri ise siyasi ve tarihi konuların öğrencilerin ilgilerini çekmediğini, 
güncel siyasi olaylardan bihaber olduklarını bu nedenle sınıf içerisinde bu konulara yer vermediklerini 
belirtmişlerdir.  

A-4 Bu konular genelde siyaset, ekonomi, sanat ve spor oluyor. Öğrencilerin genelde ilgilendiği konular sanat ve 
spor oluyor daha çok ve o konu hakkında araştırma yapıp geliyorlar. Siyasetle çok fazla ilgilenen yok açıkçası. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, sosyal bilgiler dersinde kullandıkları güncel konuların belirlenmesinde dikkat 
ettiği en önemli hususun, sınıfa getirilen güncel konunun ders içeriği ile ilgili olup olmaması olarak ifade 
etmişlerdir. Bazı sosyal bilgiler öğretmenleri bazı kaygılardan dolayı özellikle güncel siyasi olayları sınıf içerisine 
getirmediklerine ve bu konuları tartışmadıklarını vurgulamışlardır. Öğretmenler her konunun bütün öğrenciler 
tarafından dikkat çekmediğini, konuların öğrencinin yaş seviyesine, sınıf kademelerine, cinsiyete ve ilgi alanlarına 
göre değiştiğini belirtmişlerdir. Ancak öğretmenler genel olarak sanat ve spor odaklı konuların daha çok dikkat 
çektiğini söylemişlerdir. 

A-3 Daha çok dersi işlerken anlattığımız konunu içeriğine göre güncel konularla ilişkili olduğunu düşündüğüm 
güncel konulardan bahsederek o konulara değinmeye çalışıyorum. Yani konuyla bağlantılı olup olmaması benim 
için önem teşkil ediyor ve ilişkili gördüğüm konuları muhakkak derse getirmeye çalışıyorum. 

Bazı sosyal bilgiler öğretmenleri ise konuların sınıf içerisinde doğal olarak geliştiğine daha önceden karar 
vermedikleri yani bir hazırlık süreci olmadığını, bu nedenle öğrencilerin sınıf içerisine getirdikleri konuları 
tartıştıklarını ifade etmişlerdir.  
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A-5 Belli bir plan yok. Hani derse gelmeden şu gün şu konu varmış bugün bunu derse götüreyim demiyorum. 
Yapamıyoruz da ister istemez adı üstünde güncel konular ne olacağı belli değil. Hani daha önce planlanmış 
gündeme getirelim diyemiyoruz. 

Güncel konuları sınıf içerisine getirmeyen iki öğretmen ise konuların çok yoğun olduğunu, sürenin yetersiz 
olduğunu ve sınav odaklı bir eğitim sistemi olduğunu, konudan sapmaların meydana gelebileceğini bu nedenle 
bu güncel olaylara yer veremediklerini, nadiren öğrenciler tarafından bu konuların sınıf içerisine getirildiğini 
vurgulamışlardır.  

 

Öğretim Süreci  

Yöntem / Teknik ve Materyal 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu güncel konuların öğretiminde kullandıkları yöntem ve tekniğin 
ağırlıklı olarak soru-cevap yöntemi olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler tarafından en fazla kullanılan ikinci 
yöntem ise tartışma yöntemidir. Bu iki yöntem dışında diğer sosyal bilgiler öğretmenlerin yöntemler ise örnek 
olay incelemesi ve nadirde olsa drama yönetimidir. Bir öğretmen ise buluş yoluyla öğretim stratejisini kullandığını 
ifade etmiştir. 

A-3 Daha çok güncel konuları anlatım yöntemiyle karşılaştırmalar yaparak ilerliyorum ve tartışma ortamı kurarak 
çıkarım da bulunmalarını sağlıyorum. Öğrencilerin bu konular hakkında fikirlerini alarak farkındalık yaratmaya 
çalışıyorum. Öğrencilerinde bu süreçte tartıma beceri ve yeteneklerini geliştirmeye özen gösteriyorum. 

Genel olarak öğretmenler, güncel konuların öğretiminde güncel konulara mahsus özel bir materyal 
kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerse gazete kupürlerini, internet haberlerini kullandıklarını 
ayrıca akıllı tahtadan da yararlandıklarını ifade etmişlerdir. 

A-6 Teknik olarak genelde soru- cevap yöntemini çok kullanıyorum. Çocuklar açısından da benim açımdan da Soru- 
cevap güzel oluyor. Buluş yoluyla öğrenmede işin içine giriyor tabi ben soru soruyorum sonucu buldurmaya 
çalışıyorum… Onlarında b durum hoşuna gidiyor, eğleniyorlar. Aynı zamanda pekişmiş ve öğrenmiş oluyorlar . 
Ama hiç bilmedikleri, temellerinin olmadığı durumlarda anlatım yöntemine başvuruyoruz. 

Kullanım Sıklığı 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin güncel konuları sınıf içerine getirip bu konular hakkında tartışma sıklıkları farklılık 
göstermektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı güncel konuları sınıf içerisine sık getirdiklerini hemen 
hemen bütün konular ile ilgili olarak güncel konuları tartıştıklarını ifade ederken bazı öğretmenlerin diğer yarısı 
ise güncel konuları daha az sıklıkla sınıf içerisine getirip tartıştıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf içerisine daha az 
getiren öğretmenler bunun temel nedeni olarak güncel konuları tartışırken ders konusu odağından 
uzaklaşıldığını söylemişlerdir.  

A-2 Eğer dersimle işleyeceğim konuyla birebir bağdaştırabiliyorsam elimden geldiği kadar hepsini her dersimde 
kullanmaya çalışıyorum. Yani o işleyeceğim konuya uygun olup olmayacağına göre değişiyor. 

Etkinlikler 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu etkinliklerle güncel konuları ilişkilendiremediğini belirterek bunun 
sebepleri olarak da etkinliklerin yetersiz oluşu, sınav odaklı derslerin işlenişi ve etkinlik içerisinde güncel konulara 
dair ilişkilendirilebilecek bir ibarenin yer almaması olarak belirtilmiştir. Bazı öğretmenler ise bu durumun sınıf 
seviyesine ve kademesine göre değiştiğini ve sınav odaklı bir sistem olduğu için özellikle 8. Sınıflarda güncel 
konulara ilişkin hiçbir etkinlik kullanamadıklarını söylemiştir. Sadece iki öğretmen ise etkinlikleri güncel konularla 
ilişkilendirebildiğini ifade etmiş, ancak bunu ne şekilde yaptıklarını açıklamamışlardır.  

A-1 Açıkçası sınav odaklı dersler olduğu için çok etkinlik yaptıramıyoruz . Ama konuşma sürecinde ifade ederken 
yoğun bir şekilde ilişki kurup ifade edebiliyoruz ama yazıya döktüğümüzü yani etkinlik yaptığımı söyleyemem. 

A-6 Etkinlikleri güncel konularla ilişkilendiremiyorum. Çünkü etkinlikler tamamen konuya yönelik olduğu için 
güncel konulara yönelik ilişkilendirebildiğim bir etkinlik bulamıyorum. Zaten güncel konular çoğu zaman konunun 
içinde de yer almadığı için etkinliklerde de bunu görmek mümkün olmuyor. 

Tartışma Süreci ve Öğretmenin Rolü  

Araştırmaya katılan öğretmenler, tartışma oluşturabilmenin sınıf seviyesi ve mevcuduna göre değiştiğini genel 
olarak güncel konularla ilgili sınıf içerisinde bir tartışma ortamı kurabildiklerini ancak bu tartışmaların çok uzun 
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süreli olmadığını ifade etmişlerdir. Güncel konulara ilişkin bazı öğretmenler kendilerini yeterli görürken bazı 
öğretmenler ise kendileri dışındaki faktörlerden dolayı yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf içerisinde 
tartışma ortamı kuramayan öğretmenlerin sebepleri ise konudan sapmaların meydana geldiği, ders saatinin 
yetersizliği ve sınav odaklı bir sistemin var olduğu sebepleri öne sürülmüştür. 

A-3 Tartışma ortamı yine dediğim gibi güncel konunun içeriğine göre değişmektedir. Mesela teknoloji çevre ve 
doğa konuları gibi konular olduğunda yaşanılan çevresel problemlerle ilgili tartışma ortamı yaratmaya 
çalışıyorum. Ülke yönetimi ve siyaset konusunda çok faza tartışma ortamı kullanmıyorum. Bunu öğrencilerin 
algılayışı daha çok siyasi parti bazında düşünüyorlar yani algılama seviyeleri çok düşük oluyor. O konulara 
girmeden geçmişteki konulardan yola çıkarak ülke yönetim anlayışı günümüzdeki değişikliklerle ilgili bazen 
öğrencilerimin soruları bazında basit tartışmalar yapmaya çalışıyorum. 

A-6 Tartışma ortamı kuramıyorum çünkü zaten konuyu yetiştirmekte zorlanıyorum,  zorlanıyorum derken yine 
yetiştiriyoruz ama ek süreye ihtiyacımız oluyor. Dediğim gibi yeri geldiğinde bahsediyorum güncel konudan ama 
çok kısa bir süre içinde bahsedebiliyorum uzun bir süreye yayamıyorum . Bu yüzden tartışma da yapamıyoruz. 
Soru-cevap şeklinde ilerlediğimiz zamanlar olabiliyor ama en fazla beş dakikalık süre zarfında yapabilirsek 
yapıyoruz.  

Öğretmenler genel olarak dersin giriş bölümünde, bazıları etkinlik bölümünde, bazı öğretmenler ise dersin 
değerlendirme bölümünde güncel olaylara yer verdiklerini ve tartışma ortamı yaratmaya çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. Sınıf içerisinde tartışma ortamı kurabilen öğretmenlerin asıl amacı öğrencilerin kendilerini rahatça 
ifade edebilecekleri özgür bir ortam kurabilmektir. 

A-3 Daha çok konularla ilgili giriş kısmında bilgiler vermekle birlikte en son değerlendirme kısımlarında , bazen 
gelişme bölümünde de değindiğimiz oluyor.  İlgili konuların belli bir kazanım bütünlüğü olmakla birlikte parça 
parça konulardan bahsederken o araya sıkıştırabiliyorum ama daha çok değerlendirme kısmında kullanıyorum. 

Öğretmenler tartışma sürecinde öğrencilerin aile görüşlerini doğrudan yansıttıklarını ve yetiştiği ortama göre 
görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. Aile etkisinin bu kadar çok görülme sıklığını öğretmenler, öğrencilerin kişilik 
yapılarının ve fikirlerinin tam olarak gelişmediğini ve aile düşüncelerine bağlı olarak kendilerini ifade ettiklerini 
dile getirmişlerdir. Sadece bir öğretmen ise sınıf içerisinde aile etkisinin olmadığı için bu baskıların öğrenci 
üzerinde var olmadığını söylemiştir. Bazı öğretmenler ise aile dışında öğrenciler üzerinde akran baskısı olduğunu 
ifade etmiştir.  

A-7 Çocuklar ailede yetişme tarzına uygun olarak bazı cevapları verebildiği gibi kendi fikirlerini de ifade eden 
çocuklar olabiliyor. Aynı zamanda farklı düşüncelere sahip olan çocuklarda olabiliyor ama ona saygı duymak 
zorundayız. Zaten bu eğitimi verdiğimiz için genelde saygı çerçevesinde tartışmalar yapılabiliyor. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu güncel konulara yer verirken kendi görüşlerini açıkça ifade 
ettiklerini belirtmiş ancak belli kriterler dâhilinde bu görüşü savunmuşlardır. Bu kriterlere bakıldığında katılan 
öğretmenlerin yarısı kendi doğrularını ifade ettiklerini ama bu fikirleri öğrencilere empoze etmediklerini ve 
öğrencinin görüşlerine saygı duydukları vurgulamışlardır. Öğretmenler kendileri yönlendirme yapmadan 
öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça ifade etmeleri için uygun ortam oluşturduklarını ifade etmiştir.  

Öğretmenler kendi düşüncesini açıkça ifade edince öğrencilerin bu fikirden etkilendiklerini öğretmeni sınıfta 
otorite olarak gördüklerini bu durumda öğrencinin kendi düşüncesini oluşturamayıp öğretmen düşüncesine 
bağımlı kalmasının buyük bir sınırlılık olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlere göre öğrenciler öğretmen 
düşüncelerini sorgulamamaktadır. Bunları dikkate alan 2 kişi ise kendi görüşlerini rahatlıkla ifade edemediklerini 
belirtmiştir. 

A-2 Evet edebiliyorum ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin hepsi bunu yapabilmeli. Öğrenci sizi bir profil olarak 
görüyor her şeyin doğrusunu bilen olarak tanımlıyorlar. Bu sebepten kendi görüşlerimizi ifade etmek kadar doğal 
bir durum yok burada. Kendi doğrularımızı öğretmen kesinlikle vermesi lazım. Bunu yaparken neye dikkat 
edeceksin herhangi bir siyasi bir mesele gütmeden yada herhangi bir ideolojik bir şey gütmeden öğretmen 
öğrencilerine karşı herhangi bir güncel olay karşısı da görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmeli. Ondan 
sonra öğrenci doğruyu çok rahat bulabiliyor. 

Karşılaşılan sorunlar  

Güncel olayların öğretimi ve tartışma sürecinde öğretmenler bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 
Öğretmenlere göre bu sorunun temel nedeni öğrenci, öğretmen ve veli kaynaklıdır.  

Öğretmenler, öğrencilerin konuya yeterince hâkim olamadıklarını, öğrencinin konunun odak noktasını kaçırdığını 
ve konuyu farklı yerlere götürdüğünü bazen ise öğrencinin yanlış anlayabildiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan 
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öğrencilerin tamamen ailesinin etkisi altında olduğunu buna bağlı olarak farklı bir görüş ifade edemediğini bu 
durumunda küçük de olsa bazen sınıf içi çatışmalara yol açtığını ifade etmişlerdir.  

Öğretmen kaynaklı olan sorunların başında ise öğretmenin konuya taraflı yaklaşımı gelmektedir. Öğretmenler her 
öğretmenin bir dünya görüşü olduğunu bu nedenle kaçınılmaz olarak kendi görüşleri doğrultusunda güncel 
olayları yorumladığını bunun da bazen öğrenci ve veliler tarafından hatta bazen yöneticiler tarafından yanlış 
anlaşılabildiğini ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler, öğretmenin konuyla ilgili donanımlı olmaması ve kendi 
görüşüne zıt görüşleri ifade etmekten kaçınmasının bir diğer sorun olduğunu vurgulamıştır. Bir öğretmen ise 
ülkemizde insanların sınıflandırılması sonucu oluşan korkudan kaynaklı olarak sorunların olduğunu söylemiştir.  

A-5 Öğrenci kaynaklı olarak bir kere öğrenciler yeterince konuya hakim değiller. Tartışmaya katılabilecek 
akademik yeterlilikte değiller. . Aileden kaynaklı da olabiliyor ama fazla bunu görmedim.  ... Daha çok siyasi 
konulara girmeden toplumsal olaylara değinerek konuyu yürütmek daha mantıklı.  

 

Öğretim Programı ve Ders Kitabı 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu güncel konulara öğretim programında ve ders kitaplarında 
yeterince yer verilmediğini söylemişlerdir. Güncel konuların yeterli olarak verilmediğini düşünen öğretmenler 
sürekli olarak eskiye bağlı kalındığını, kitapların kendilerini güncellemediğini ve güncel konuların kazanım, beceri 
olarak yer alsa da bunun daha geniş alana yayılmadığını ve belli konularla sınırlı kaldığını yetersizliğe sebep olarak 
göstermişlerdir. . Birkaç öğretmen ise daha önceki öğretim programları ve ders kitapları ile mukayese edildiğinde 
yeni kitaplarda güncel konulara daha çok yer verildiğini ifade etmiştir. Bu öğretmenler konu içeriklerinin yanında 
haberlerin yer alarak konuyu desteklediğini ifade etmiştir. 

A-1 Yeni müfredata bakıldığında bu durum biraz daha ağırlıklı olarak verilmiş eskiye nazaran. Olayların güncel 
konularla desteklendiğini görüyorum. Çok kuru bilginin yanında haberlerle olaylarla desteklendiğini görüyorum 
yeni müfredatın. 

A-2 Yok yeterince yer verilmiyor. Güncel olaylar adı üstünde güncel olduğu için bunu takip etmesi imkansız. Sürekli 
gündemde olan ve var olmaya devam edecek olan konuları bir araya getirip bunlardan yola çıkarak program ve 
kitaplar oluşturulabilir. Konulara serpiştirilebilir. Kitapların aynı zamanda kendinin güncellemesi de gerekir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler güncel konuların yer verilişini yeterli bulmasa da içerik olarak yer aldığını ve 
çoğunluğu ders kitaplarında yer alan güncel konuların ağırlıklı olarak içeriğinin kültürel ve toplumsal konular 
olduğunu ifade etmiştir. Bazı öğretmenler ise ders kitaplarında güncel konu olarak bilimsel gelişmelerin olduğunu 
dile getirmiştir. Bir öğretmen ise bu konuların sanat ve spor olduğunu ifade ederken bir başka öğretmende sanat 
ve spor konularının hiç yer verilmediğine dair bir görüş ortaya sunmuştur. Ayrıca Hiç yer verilmeyen konuya da 
değinen 2 öğretmen bu konunun siyasi konular olduğunu ifade etmiştir. 

A-1 Yeni eğitim- öğretim planında biraz daha ön plana çıkan kültürel konular olduğunu görüyoruz. 5.6.7.8. sınıfta 
da kültür ve miras konusundaki konularda güncel olayların işlenişi daha ağırlıklı. Milli benliğimizin korunması 
adına da önemli bir yere sahip olan kültür kültürel değerlerin yaşatılmasına daha çok dikkat edildiği göze çarpıyor. 

A-7 Konuların dağılışı farklılık arz etmekle birlikte siyasi konulara yer verilmediği daha çok çocukların ilgisini 
çekebilecek biraz önce de söylediğim gibi sanat, spor, kültürel ağırlıklı konular olabildiği gibi özellikle aktivitelere 
yer verildiğini görüyorum. Genelde sivil toplum örgütleri adı altında yapılan aktivitelere daha çok yer verilmiştir 

Öneriler 

Araştırmaya katılan öğretmenler genellikle farklı önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmenler ilk olarak güncel 
konuların sınıf ortamına getirildiğinde özgür bir tartışma ortamının sunulması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Öğretmenler, ders kitabında ve programda güncel konuların ağırlığı arttırılması gerektiğini, güncel konular 
hakkında seçmeli derslerin oluşturulmasını, öğretmen ve öğrenci donanımlarının arttırılması, sınav odaklı 
sistemden ziyade değer eğitimine yönelik derslerin işlenmesi gerektiğini önermişlerdir. Ayrıca bazı öğretmenler,  
güncel konularla alakalı sınıf içerisinde bir köşe oluşturulması gerektiğini, güncel konular hakkında araştırmalar 
yapılıp sınıf içerisinde sunulmasını ve tartışılması, diğer derslerle güncel konuları ilişkilendirilmesini, medya 
okuryazarlığı adı altında kursların açılmasını, güncel konular hakkında derleme ve anket çalışmalarının yapılmasını 
önermişlerdir.  

A-5 Öncelikle öğretmenin çalışma ortamları özgürleştirilmeli ve öğretmen kendini özgür hissetmeli. Hem 
yönetimsel anlamda hem de genel siyasi çerçevede öğretmene özgürlük alanı tanınmalı. Çünkü öğretmen bu 
milletin her şeyidir. Bir millet öğretmenleri kadar aydın olabilir. 
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Sonuç 

Sosyal bilgiler öğretmenleri, güncel konuların sosyal bilgiler öğretiminde mutlaka kullanılması gerektiğine 

inanmaktadır. Öğretmenler sosyal bilgiler konularının oldukça soyut olduğunu bu nedenle güncel konuların 

sosyal bilgiler öğretimini somutlaştırdığını belirtmektedir. Öğretmenler güncel konuların sosyal bilgilerin doğası 

olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler güncel konular ve sosyal bilgiler öğretim programındaki kazanımlar 

arasında bağlantı kurabilmektedir. Güncel konular aracılığıyla öğretmenler öğrencilere temel bilgi ve becerileri 

kazandırmayı hedeflemektedir.  Bütün bu sonuçlar sosyal bilgiler öğretiminde güncel konuların kullanılmasına 

yönelik öğretmenlerin pozitif bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Deveci (2007) yaptığı araştırmada 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin güncel olayların Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili olduğunu düşündükleri sonucuna 

ulaşmıştır. Arın ve Deveci (2008)’nin araştırmasında, sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının 

öğrencilerin başarıları ve bilgileri hatırlama düzeylerini artırmada etkili olduğu ve öğrencilerin güncel olayların 

kullanımına ilişkin olumlu görüşler bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Gürdoğan Bayır (2010) Sosyal Bilgiler 

derslerinde güncel olaylardan yararlanmanın, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine ve akademik 

başarılarına olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eryılmaz ve Köse (2017) Sosyal Bilgiler dersinde güncel 

olay kullanımının öğrencilerin sosyal problemlere duyarlılıklarına etkisinin araştırdıkları çalışmada, sosyal 

problemlere duyarlılığı artırmak için güncel olaylardan yararlanılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Ünlüer 

(2008) de gerçekleştirdiği araştırmasında, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin güncel olaylardan oluşan gazete 

haberleri yoluyla toplumsal değerlere ilişkin bir takım kazanımlara ulaştıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu alanda 

yapılan diğer çalışmalarda da sosyal bilgiler dersinde güncel konularının kullanımının birçok açıdan pozitif katkı 

yaptığı tespit edilmiştir (Arın, 2008; Bekret, 2019; Hofstetter ve diğerleri, 2000).  

 

Öğretmenlerin sınıf içerisine en fazla getirdikleri güncel olayları; siyasi ve tarihi olaylardır. Ancak bazı 
öğretmenler ise öğrencilerin ilgisizliğinden kaynaklı ve bazı kaygılardan dolayı siyasi olayları sınıf içerisine hiç 
getirmediklerini ifade etmektedir. Sosyal bilgiler sınıflarına getirilen diğer konular ise sanat, spor, magazin, 
teknoloji ile ilgili konular, uluslararası ilişkiler, bilim ile ilgili konular olarak belirtilmiştir. Öztürk (2017) 
tarafından yapılan araştırmada Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıfa en sık getirdikleri güncel ve tartışmalı 
konuların, demokrasi, çevre kirliliği, insan hakları, internet, tv yayınları, şiddet, doğal afetler olduğu tespit 
edilmiştir. Çopur (2015) sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıfa getirmeyi tercih ettiği güncel ve tartışmalı 
konulardan bazılarını, demokrasi, şiddet, TV yayınları, doğal afetler, çevre kirliliği olarak belirlemiştir. Gedik 
(2010 ) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin görüşlerine göre Sosyal bilgiler derslerinde en çok ele alınan 
güncel olaylar kuraklık tehlikesi ve siyasi konular olduğunu ifade etmiştir. Kuş ve Tarhan (2016) tarafından 
yapılan araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sınıflarında politik konulara yer vermekten çekindiklerini 
tespit etmişlerdir.  

 
Öğretmenler sınıf içerisine güncel olayları getirirken kazanımla ilgili olmasına dikkat etmektedir. Ancak bu 

konular daha önceden belirlenmemekte genel olarak sınıf içerisinde konunun gereği olarak belirmektedir.  

Güncel konuların öğretiminde ağırlıklı olarak soru-cevap ve tartışma tekniği kullanılmaktadır.  Daha az olarak ise 

örnek olay incelemesi ve nadirde olsa drama yönetimi tercih edilmektedir.  Genel olarak öğretmenler, güncel 

konuların öğretiminde haber kupürleri dışında konulara mahsus özel bir materyal kullanmamaktadır. Gedik 

(2010) araştırmasında öğretmenlerin, sosyal bilgiler derslerinde güncel olayları öğretirken çoğunlukla tartışma 

yöntemini kullanmayı tercih ettiği, güncel olay materyallerini ise yeterince kullanmadıklarını tespit etmiştir. 

Öztürk (2017) yapmış olduğu araştırmasında, sosyal bilgiler öğretmelerinin çoğunun, tartışmalı konuların 

öğretimi esnasında en çok anlatım daha sonra ise soru cevap yöntem ve tekniğini kullandıkları gözlemlenmiştir. 

Çelikkaya ve Kuş (2009) tarafından yapılan araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin yaygın olarak anlatım ve 

soru-cevap yöntemi kullandıkları tespit edilmiştir.  

 

Öğretmenlerin bazıları güncel konuları oldukça sık sınıf içerisine taşırken bazıları ise daha az olarak sınıf içerisine 
getirip tartışmaktadır. Ancak sınıf içerisine güncel konuları getiren öğretmenler tartışma sürecinde bir takım 
sorunlar ile karşılaşmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin konuya yeterince hâkim olamadıklarını, öğrencinin 
konunun odak noktasını kaçırdığını ve konuyu farklı yerlere götürdüğünü bazen ise öğrencinin yanlış 
anlayabildiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin tamamen ailesinin etkisi altında olduğunu buna 
bağlı olarak farklı bir görüş ifade edemediğini bu durumunda küçük de olsa bazen sınıf içi çatışmalara yol 
açtığını ifade etmişlerdir.  
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Öğretmenler tartışma sürecinde öğrencilerin aile görüşlerini doğrudan yansıttıklarını ve yetiştiği ortama göre 
görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu güncel konulara öğretim programında ve ders kitaplarında 

yeterince yer verilmediğini düşünmektedir.  

Öğretmenler ilk olarak güncel konuların sınıf ortamına getirildiğinde özgür bir tartışma ortamının sunulması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Politik Okuryazarlık Becerisine 

Yönelik Görüşleri 

Zafer KUŞ303, Hüseyin OZAN304, Murat ADIYAMAN305 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı; Sosyal bilgiler öğretmenlerinin politik okuryazarlık becerisine ilişkin görüşleri tespit 
etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmada, Aksaray ve 
Kırşehir illerinde seçkisiz örnekleme yöntemi belirlenen on (10) Sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşülerek elde 
edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre sosyal bilgiler öğretmenleri politik okuryazarlık becerisinin bütün boyutları hakkında yeterince bilgi sahibi 
değildir. Öğretmenler,  sosyal bilgiler öğretim programını içinde politik okuryazarlık konusunda yeterince içerik 
olmadığın düşünmektedir. Ayrıca öğretmenler politik okuryazarlığın öğretimi sırasında bir takım sorunlarla 
karşılaşmakta ve bazı kaygılar hissetmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen, politik okuryazarlık.         

Abstract 

The aim of this study is to determine the opinions of social studies teachers about political literacy skills. 
Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. In this study, random 
sampling method was obtained from ten (10) social studies teachers in Aksaray and Kırşehir. The data obtained 
in the research were analyzed by using content analysis method. According to the results, social studies teachers 
do not have enough information about all dimensions of political literacy skills. The teachers believe that there 
is not enough content about political literacy in the social studies curriculum. In addition, teachers face some 
problems during the teaching of political literacy and feel some concerns. 

Keywords: Social Studies, Teacher, political literacy  

 

Giriş 

Eğitim işlevi her çağın gerekliliklerine göre yeniden biçimlenmekte günün koşullarına göre bireylere, 
yaşantısı içerisinde ihtiyacı olan temel bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması amaçlamaktadır. Günümüzde 
demokratik sistemlerin vatandaş katılımı ile sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kazandırılması gereken temel 
becerilerden biri de politik okuryazarlık becerisidir. Birçok ülke eğitim programında yeni nesillerin politik bilincini 
artırmak, çağdaş siyasal gelişmelerden haberdar etmek, eleştirel düşünebilmelerini sağlamak ve demokratik 
sisteme sağlıklı katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli derslere yer verilmektedir. Ülkemizde de bu derslerin 
başında sosyal bilgiler ile vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi gelmektedir.  

Ülkemizde sosyal bilgiler öğretim programının temel amacı demokratik değerlere sahip,  insan haklarına 
saygılı, aktif ve katılımcı vatandaş yetiştirmektedir. 2005 programında en fazla üzerinde durulmakta olan 
konulardan biri de, bilgi vermekten çok beceri kazandırma hedefidir. Benzer bir şekilde Sosyal Bilgiler programına 
da yansıyan bu anlayışta, bilgiyi edinmeden çok, bilgiyi kullanma öne çıkarılmaktadır (Kuş, 2014). 2005 
programında demokratik /aktif ve insan haklarına saygılı vatandaşa vurgu yapılmasına rağmen “politik 
okuryazarlık” becerisine kavram olarak doğrudan yer verilmemiştir. Ancak hem öğretim programının genel 
amaçlarında hem de “birey ve toplum”, “güç, yönetim ve toplum”, “küresel bağlantılar” gibi çok sayıda öğrenme 
alanı içerisindeki kazanımlarda politik okuryazarlığın gerektirdiği niteliklere yer verilmiştir.                                     

En son olarak, sosyal bilgiler öğretim programı, 2005 programı temel alınarak, 2018 yılında yeniden 
güncellenmiştir. Güncellenen bu programda ilk kez “politik okuryazarlık”  ve “sosyal katılım” becerisi doğrudan 
öğretim programında yer almıştır. Ayrıca bunun dışında politik okuryazarlık becerisi ile doğrudan ilişkili, eleştirel 
düşünme, hukuk okuryazarlığı, iş birliği, medya okuryazarlığı, problem çözme ve dijital okuryazarlık becerilerine 
de yer verilmiştir. Bir bütün olarak düşünüldüğünde bu becerilerin tamamının birbiri ile yakından ilişkili olduğu 

                                                           
303Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, zaferkus@gmail.com  
304 Ahi Evran Üniversitesi, huseyin_ozan68@hotmail.com 
305 Ahi Evran Üniversitesi, beril_murat3840@hotmail.com 



 

1565 
 

görülmektedir. Bu becerilerden bir kısmı 2005 programında da yer alırken bazıları ise ilk kez bu programda yer 
almıştır. Güncellenen 2018 öğretim programında Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, 
sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yetkinlikler 
Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. Bu yetkinliklerden birisi olan sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler; kişisel, 
kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve 
yapıcı biçimde katılmalarına imkan tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan 
tüm davranış biçimlerini kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara 
ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni hayata tam olarak katılmaları için 
donatmaktadır (MEB, 2018).  

2005 sosyal bilgiler öğretim programında özellikle de güncellenen 2018 sosyal bilgiler öğretim programında 
politik okuryazarlık becerisi dikkat çekmekte ve sosyal bilgiler dersinde kazandırılması beklenen temel beceriler 
arasından yer almaktadır. Politik okuryazarlık becerisi ile ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarada dikkat 
edildiğinde son on yıl içeresinde çarpıcı bir şekilde arttığı görülmektedir (Akhan, 2011; İnan ve Tarhan, 1017; İnan, 
2016; Kuş, 2013a; Kuş, 2013b; Kuş, Z. ve Tarhan, 2016; Tarhan, 2015 ).   

Kavram olarak “politik okuryazarlık” becerisi ne anlama gelmektedir? Ya da politik okuryazarlık becerisine 
sahip bireylerden ne beklenmektedir. Hemen hemen bütün kavramların tanımlarında olduğu gibi bu kavram 
üzerinde de bir fikir birliği ya da belirli sınırlar yoktur. Politik okuryazarlık kavramının tanımı, araştırmacılar 
tarafından farklı biçimlerde ifade edilmiştir. Bu bağlamda Krosnick’e (1990) göre politik okuryazarlık politik bilgiye 
sahip olma durumudur. İngiltere’de politik okuryazarlık, siyasal süreçlere etkin katılım ve aktif vatandaşlık için 
gerekli temel bilgi, beceri, değer olarak belirtilmiştir (Advisory, 1998). Fyfe (2007) politik okuryazarlığı sığ, teorik 
bilgi olarak kabul etmemiştir. Ona göre politik okuryazarlık; siyasal süreçler, yönetim biçimi, iktidar, aktif 
vatandaşlık, sosyal sorumluluk gibi bilgilerin öğrenilmesinin yanında bireyin etkin bir vatandaş olarak sürecin 
tamamında aktif bir role sahiptir. Politik okuryazarlık becerisine sahip bir vatandaş dünü, bugünü, geleceği 
anlayabilen demokratik bilgi ve değerleri içselleştirmiş, karar süreçlerinde etkiye sahiptir. 

Literatürde politik okuryazarlık ile ilgili farklı tanımlar yer alsa da politik okuryazarlık becerisine sahip 
bireylerden,  toplumsal kurumların yapısı ve işlevi, toplumu doğrudan ilgilendiren siyasi süreçler hakkında 
vatandaşların bilgi sahibi olması; adalet, , barış, hoşgörü, bağımsızlık, eşitlik, güven, dayanışma,  sorumluluk vb. 
değerlere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca politik okuryazar bireylerin, katılım, eleştirel düşünme, , araştırma, 
karar verme becerilerine de sahip olması beklenmektedir.  Sosyal bilgilerin temel amacının demokratik 
vatandaşlar yetiştirmek istediği düşünüldüğünde bu amaçların birbiri ile politik okuryazarlık becerisi doğrudan 
sosyal bilgilerin amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin politik 
okuryazar olmaları ve bu beceriyi kazandırmaya yönelik görüşleri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu 
araştırmanın amacı, 2017 Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan politik okuryazarlık becerisine ilişkin Sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir.  

Yöntem 

 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, politik okuryazarlık becerisine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla 
yapılan bu araştırmada konuya uygun olarak nitel araştırma yöntemi ve desen olarak olgubilim (fenemoloji) 
kullanılmıştır. Olgubilim 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 (Yıldırım, Şimşek, 2016). Sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin politik okuryazarlık becerisine ilişkin görüşleri ortaya koyulması amaçlanan bu araştırmada 
politik okuryazarlık becerisinin öğretim programında yeri, uygulanabilirliği, kullanılan yöntem ve teknikler ve 
yaşanan olumsuzlukların tespiti ile birlikte önerileri yansıtabilmek için olgubilim deseni kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada seçkisiz olmayan amaçsal örneklem kullanılmıştır. Amaçsal örneklem, çalışmanın amacına 
bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. Belli 
ölçütleri karşılayan veya belli özelliklere sahip olan bir veya daha fazla özel durumlarda çalışılmak istenildiğinde 
tercih edilir. Araştırmacı, seçilen durumlar bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve 
bunlar arasındaki ilişkileri keşfetmeye ve açıklamaya çalışılır (Patton, 2017). Politik okuryazarlık becerisine ilişkin 
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri yansıtılırken iki farklı ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel 
okullarda çalışan Sosyal bilgiler öğretmenleri seçilmiştir. Çalışma grubuna seçilen öğretmenler Aksaray ve Kırşehir 
ilinde çalışan öğretmenler olup araştırmaya katılmadan önce her öğretmene araştırma hakkında etik kurallar 
gereği bilgi verilmiş ve gönüllülük aranarak araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Aksaray ve Kırşehir ilinden 
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10 Sosyal bilgiler öğretmeni seçilmiştir. Bilimsel araştırmada bilimsel etik kurallar ve gizlilik ilkesine dikkate 
edilerek öğretmenlere bir rumuz verilmiştir. (Ö1, Ö2, Ö3… Ö10 ) 

Veri Toplama Aracı 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, politik okuryazarlık becerisine ilişkin görüşlerinin tespitinde veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmeler, hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi 
birleştirir. Bu teknik analizlerin kolaylığı, görüşülene kendini ifade etme imkanı, gerektiğinde derinlemesine bilgi 
sağlama avantajı sağlar (Büyüköztürk, vd. 2017). 

 Veri toplama aracı, geliştirilirken öncelikli olarak taslak form oluşturulmuştur. Formda yer verilen soruların 
akıcılık ve anlam bütünlüğüne dikkat edilerek derinlemesine bilgi verecek yeterliliğe sahip olması beklenilmiştir. 
Soruların yeterliliği uzman görüşüne sürekli başvurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Görüşme formunda yer alan 
sorulara netleştirildikten sonra Sosyal bilgiler öğretmenlerine uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, 
geliştirilirken alanında uzman kişilerin görüşüne başvurulmuştur. 

Görüşmeler gerçekleştirilirken önceden katılımcılardan randevu talep edilmiş uygun zamanda görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilerek gönüllülük esasına dikkat 
edilmiştir. Sorulan sorular konuşma havasında sorulmuş olup katılımcının da onayı alındıktan sonra ses kayıt 
cihazına kaydedilmiştir görüşmeler ortalama 15-25 dakika arasında sürmüştür 

Verilerin Analizi 

İlk olarak görüşmeler dinlenerek araştırmacılar tarafından metne dönüştürülmüştür. Elde edilen metinler 
içerik analizi yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu çerçevede, içerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı 
olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım, Şimşek, 2016). 

 

Bulgular 

Politik Okuryazarlık Kavramı Tanımı ve Önemi 

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenleri, politik okuryazarlık kavramını tanımlarken daha çok 
politik bilgi ve politik yorum üzerinde durmuşlardır. Öğretmenler politik okuryazarlığı, politik bilgi, politik terimleri 
anlama,  siyaseti yorumlama ve anlama olarak ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler ise ulusal ve uluslararası güncel 
olayları ve değişimi takip etme; bir öğretmen ise politik okuryazarlığı etkin vatandaşlık olarak tanımlamıştır. 
Öğretmenlerin çoğu politik okuryazarlık kavramını, sosyal bilgiler öğretim programında, medyada ve 
meslektaşları arasında duyduklarını ifade ederken bazı öğretmenler ise bu kavramı daha önce duymadıklarını 
belirtmiştir.  

Ö1, ‘’ Politik okuryazarlık kişinin çevresinde gördüğü medyada gördüğü politik olayları, politikacılarımızın 
ülke yönetimiyle ülkemizin dış siyasetini belirlerken ortaya koydukları tavırları, değerlendirme, yorumlayabilme, 
bunlardan sonuç çıkarabilme, doğru veya yanlış olduğu konusunda fikir ortaya koyabilmektir.’’, 

Ö2, ‘’ Hocam politik okuryazarlık dünyada ne olup ne bitiyor, ülkede ne olup ne bitiyor, siyasi olarak sana 
neler veriliyor senden ne isteniyor senin ne yapman gerekiyor buna yönelik insanların olan biteni anlayabilmesi 
manasına geliyor.’’, 

Ö3, ‘’ Kişinin gündemi ve dünyayı okumasıdır, siyaseti takip etmesidir,  ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri 
takip ederek bunu yorumlayabilmesidir. Bu konu hakkındaki fikirlerini söyleyebilmesidir.’’, demektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamı politik okuryazarlık bilgisinin önemli olduğunu bu nedenle tüm 
vatandaşlara öğretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler, bireylerin analiz, çıkarım ve eleştirel 
düşünebilmesi için politik okuryazarlık becerisinin gerekli ve önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin, ulusal 
ve uluslararası, politikacıların söylemlerini, siyasetçilerin hatalarını, günlük olayları doğru anlamak, yorumlamak 
için bu becerinin öğretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  Bazı sosyal bilgiler öğretmenleri ise vatandaşların aktif 
vatandaş olabilmeleri ve toplumsal hayata katılım için politik okuryazarlığın öğretilmesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir.  
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Öğretmenlerden birkaçı politik okuryazarlık ile demokrasi arasında bağlantı kurmuşlardır. Bu 
öğretmenler ülkede demokrasi kültürünün yerleşmesi için, demokrasinin temel gerekliliği olan hoşgörü, saygı, 
bilinç, duyarlılık, sorumluluk, tartışma kültürünün politik okuryazarlık becerisi ile öğretilebileceğini 
vurgulamışlardır. Bir öğretmen ise bireyin kendisini yetiştirmesi, donanımlı olması ve ufkunun açılması için bu 
becerinin önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Öğretim Programında Politik Okuryazarlık 

Öğretmenlerin tamamı politik okuryazarlık becerisinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmen sadece sosyal bilgiler dersinin yeterli olmadığını bunun yanında T.C İnkılap 
Tarihi Edebiyat, Türkçe, Medya Okuryazarlığı, sosyoloji, Seçmeli Dersler ve Vatandaşlık dersi öğretim 
programında da politik okuryazarlık becerisinin yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Ö1, ‘’ En uygun dersin Sosyal bilgiler dersi olduğunu düşünüyorum. Çocukların sosyal hayata 
hazırlanmasında önemli derslerden bir tanesi hatta en önemli ders sosyal bilgiler dersi. Politik okuryazarlıkta 
sosyal hayatın bir gerçeği, bu becerinin verilebileceği en uygun dersin sosyal bilgiler dersi olduğunu düşünüyorum. 
Onun haricinde lisede bir tarih dersinde, 8. Sınıfta İnkılap tarihi dersinde geçmişteki politik olaylar 
değerlendirilirken ama ortaokul kısmında sosyal bilgiler dersinin en uygun ders olduğunu düşünüyorum.’’, 

Ö3, ‘’ Sosyal Bilgiler ve vatandaşlık dersleri aracılığıyla etkin bir şekilde, genel serpiştirerek te bütün 
derslerde verilebilir.’’ demektedir. 

Öğretmenler, sosyal bilgiler öğretim programı içerisinde politik okuryazarlıkla ilgili demokrasi 
konularının, haklarımız ve sorumluluklarımız, devletlerarası ilişkiler, birey ve toplum, medya okuryazarlığı, aktif 
vatandaşlık, yasaları bilme, farklılıklara saygı duyma, eşitlik, insan hakları ve yönetim biçimleri gibi konuların yer 
aldığını bu konuların politik okuryazarlıkla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğu sosyal bilgiler öğretim programı içeriğinde politik 
okuryazarlık becerisi ile ilgili konuların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Yetersizliğe ilişkin olarak görüşlerini 
öğrenci yaş grubu seviyesinin düşük olması, öğrenci soyut kavramları anlamada güçlük yaşaması ders saat 
süresinin sınırlı olması şeklinde belirtirken öğretmenlerin eğitilmesini, öğrencilerin kitap okumaları ve belgesel 
izlemeleri, medya ve gazeteleri takip etmeleri gerektiğini,  politikacılarla görüşülmesini, Türk Milli Eğitiminin 
amaçları doğrultusunda içerik genişletilerek seçmeli ders olarak okutulmasının uygun olacağını ifade etmişlerdir. 

Bazı öğretmenler ise sosyal bilgiler öğretim programı içerisinde politik okuryazarlığa ilişkin hangi 
unsurları yer aldığı konusunda bir fikrinin olmadığını veya öğretim programını incelemediklerini ifade etmişlerdir. 

Politik Okuryazarlık Becerisinin Öğretimi 

Araştırmaya katılan öğretmenler, politik okuryazarlık becerisinin öğretiminde en fazla olarak örnek olay 
ve soru cevap yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler ise düz anlatım, beyin fırtınası, 
araştırma, drama, beyin fırtınası, ikili ve grup çalışması, konuşma halkası, münazara ve drama yöntem tekniklerini 
kullandıklarını ifade etmişlerdir.  

Ö5, ‘’ Klasik anlatım, düz anlatım, örnek yani günlük hayattan da örnekler veriyorum ama daha çok 
anlatım yöntemini kullanıyorum.’’ 

Öğretmenlerden birkaçı ise diğer konuları öğretirken kullanılan yöntemden farklı bir yöntem tercih 
etmediğini belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerin geneli politik okuryazarlık becerisini öğretirken okul dışı etkinlik 
kullanmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler farklı etkinlikler olarak muhtar, belediye başkanı, belediye meclisi, 
yerel yönetimler, kaymakam, vali, TBMM’nin ziyaret edilmesi ve okula davetlerin yapılması gerektiğini ancak 
kendilerinin ders saat süresinin yetersizliğini ve okul imkânlarının kısıtlı olmasından kaynaklı bu tür etkinliklere 
yer veremediklerini vurgulamışlardır.  

Diğer öğretmenler ise gazete takibi dergi haberleri, televizyonlardan konu ile ilgili farklı programların 
takibi, geziler, Çanakkale, Samsun, Ankara-Gölbaşı 15 Temmuz gibi olay yerlerinin ziyaret edilmesi, beyin fırtınası, 
münazara, görüş geliştirme, ilgi çekici afiş kullanımı, temsilci seçimi, okul, üniversite ve kurslarda politik 
okuryazarlık okutulması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Karşılaşılan Sorunlar Ve Duyulan Kaygılar 

Öğretmen politik okuryazarlığın öğretim sürecinin zor olduğunu ve süreç içerisinde bazı sorunlar ve 
kaygılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin geneli politik okuryazarlık becerisini kazandırırken öğrenci 
tarafından kendisinin yanlış anlaşıldığı farklı yorumlandığını belirtmişlerdir. Öğrenci hazırbulunuşluk seviyesinin 
düşük olması duyarsızlık maddi kaygılardan dolayı konunun ilgi çekmemesi, öğrencinin aile arkadaş çevre ve 
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medya tarafından olumsuz yönlendirilmesi gibi sorunların yaşandığı öğretmenleri çoğu tarafından ifade 
edilmiştir.  

Ö2, ‘’ Öğrenciler  seviye olarak istediğimiz seviyede olmuyor tam manasıyla kendileri hazır olmuyor, 
hazırbulunuşluk düzeyleri düşük oluyor.’’, 

Ö3, ‘’ Politik ve siyaset, aslında bunlar iç içe olan şeyler, özellikle güncel konuları anlatırken, öğrencinin 
yanlış anlaşılmasına, yani siyasete giriyor muşuz gibi, okulda siyaset yapıyor muşuz gibi algılamalarına sebep 
olabiliyor bu sıkıntı olabiliyor.’’, demektedir.  

Araştırmaya katılan öğretmenler politik okuryazarlığı öğretirken bazı kaygılarının olduğunu ifade 
etmişlerdir. Öğretmenler, politik okuryazarlıkla ilgili olarak anlattıklarının öğrenci tarafından ailesine farklı ve 
yanlış aktarılmasından dolayı yanlış anlaşıldığını ifade ederek siyasi yorumlardan kaçındığını belirtmişlerdir. Bazı 
öğretmenler ise okul yöneticisinin siyasi düşüncesinin kendisinden farklı olduğunu bu nedenle bir baskı 
hissettiğini ifade etmiştir.  

Bir öğretmen ise ülke şartlarında politik okuryazarlık bilgisinin verilmesi gerekliliğinin mümkün 
olmadığını, böyle bir şeye girişirse tamamen politik algılanacağını belirtmiştir. 

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Öğretmenler politik okuryazarlık kavramını daha çok politik bilgi olarak düşünmektedirler. Öğretmenler, 
politik okuryazarlığın tanımına ilişkin bilgilerini sosyal bilgiler öğretim programında, kendi branş 
öğretmenlerinden, medyadan edindiklerini ifade etmektedir. Yapılan tanımlamalar öğretmenlerin politik 
okuryazarlık becerisinin bütün boyutları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Çünkü 
politik okuryazarlık becerisinin bir boyutunu bilgi boyutu oluşturmaktadır. Bilgi boyutunun yanında katılım, 
işbirliği, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, araştırma, sorgulama, karar verme becerileri politik 
okuryazarlık becerisi ile ilgili becerilerdir. Yine politik okuryazarlık becerisi ile birlikte ulusal hem de evrensel bir 
takım değerlerin bireylere kazandırılması hedeflenir. Bu değerlerden bazıları saygı, adalet, dürüstlük, demokrasi, 
barış, hoşgörü, eşitlik, hoşgörü, çoğulculuk, yardımseverlik, sorumluluk ve bağımsızlıktır. Öğretmenler, politik 
okuryazarlık becerisinden bahsederken bu kavramlara değinmemişlerdir. Tarhan’ın (2015) yaptığı ‘’Sosyal bilgiler 
öğretmen adaylarının politik okuryazarlığa ilişkin görüşleri’’ araştırmasında öğretmen adaylarının politik 
okuryazarlık kavramını bilmesine rağmen kendilerini politik okuryazar birey olarak görmedikleri ifade etmişlerdir. 
Akhan’ın (2011) yaptığı ‘’ Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik eğilimlerinin belirlenmesi’’ 
araştırmasında öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik eğilimlerinin yüksek olduğu görülürken politika 
konularına günlük hayatlarında zaman ayırmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kuş ve Tarhan (2016) tarafından politik 
eğitim ile ilgili sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşü alınmış aynı zamanda da sınıf içi uygulamalar gözlemler ile 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada ada en dikkat çekici sonuçlardan biri, öğretmenlerin görüşleri 
ile sınıf içi uygulamalar arasında farklılıklar bulunmasıdır. Öğretmenler, sosyal bilgiler sınıflarında politik konuların 
öğretilmesi gerektiğini, politik süreç hakkında bilgiler verilmesi gerektiğini ifade ederken gözlem sonuçları ise 
birçok sosyal bilgiler öğretmeninin, politik konulara ve politik süreç hakkında bilgilere yer vermediği 
göstermektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenleri öğretim programında yer alan politik okuryazarlık becerisine ilişkin 
görüşlerini ifade ederken politik okuryazarlık becerisinin en etkili olarak Sosyal bilgiler dersi aracılığıyla 
verileceğini belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler dersinin yanı sıra T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi, Vatandaşlık, 
Sosyoloji, Medya okuryazarlığı, Türkçe ve Edebiyat dersleri ile de okutulabileceğini söylemektedirler. Politik 
okuryazarlık becerisinin öğretimi için öğretim programında politik okuryazarlığa ilişkin içeriğin yetersiz olduğuna 
ve ayrıca ders saatlerinin yetersiz olduğuna inanmaktadır. Faiz’in (2016) yaptığı ‘’Sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının politik okuryazarlık durumları’’ araştırmasında öğretmen adayları etkili siyaset okuryazarlığın 
öğretmenler ve öğretim materyalleri aracılığıyla sağlanacağını ifade ederken vatandaşlık eğitimin ailede 
başlaması gerektiğini söylemektedir. Siyaset okuryazarlık eğitiminin ise ortaokulda verilmesi gerektiği 
belirtmektedir. 

Politik okuryazarlık becerisinin öğretiminde en fazla kullanılan yöntem ve teknik düz anlatım, örnek olay 
ve soru cevaptır. Bunun yanında beyin fırtınası, araştırma, drama, beyin fırtınası, ikili ve grup çalışması, konuşma 
halkası, münazara ve drama politik okuryazarlık becerisinin öğretiminde kullanılan diğer yöntem ve tekniklerdir.   

Sosyal bilgiler öğretmenleri, politik okuryazarlık becerisinin öğretimi sırasında bazı sorunlar ile 

karşılaşmakta ve bazı kaygılar duymaktadır. Bu sorun ve kaygıların başında,  öğrenci ve veli tarafından yanlış 
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anlaşılmak ve okul müdürü ve yöneticilerden baskı hissetmek gelmektedir. Kuş ve Tarhan (2016) tarafından 

yapılan çalışmada benzer şekilde, öğretmenler, politik konuları öğretirken, velilerin ve öğrencilerin yanlış 

anlamasından çekinmekte; okullarında idarecilerden ise daha az çekindiklerin belirtmişlerdir. 

Politik okuryazarlığa ilişkin şu öneriler sunulabilir; 

Sosyal bilgiler öğretmenlere politik okuryazarlık becerisi nasıl kazandırılması gerektiği konusunda hizmet 

içi eğitimi verilebilir. Ayrıca uzun süreli gözlemler ile öğretmenlerin sınıf içi politik okuryazarlık becerisini nasıl 

kazandırdıkları karşılaştıkları sorunlar tespit edilebilir.  
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Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Durumlarının 

İncelenmesi 

Tuğba Aktaş Neşe306 

 

Öz 

Bu araştırma; Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü üçüncü ve son sınıfta okuyan öğretmen 

adaylarının mesleğe başlamadan önceki süreçte mesleki kaygı taşıyıp taşımadıklarını incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan Mesleki Kaygı ölçeği Türkiye’deki bazı üniversitelerin ilgili bölümlerindeki 

öğretim elemanlarına mail aracılığıyla öğrenci temsilcilerine ve öğrencilere ulaştırılmıştır, toplam 211 öğretmen 

adayı araştırma kapsamına alınmıştır. Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin 

kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir.  

Araştırma genel tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018 - 2019 eğitim-

öğretim yılında öğrenim gören Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinden 

oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; kişisel bilgi formu ve mesleki kaygı ölçeğinden 

oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının görev merkezli kaygılarının 

en fazla, ben merkezli kaygılarının ise en düşük düzeyde olduğu görülmüştür. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde; öğrencilerin demografik özelliklerinden; mezun oldukları lise 

türü, öğrenim gördükleri bölümler, öğrenim gördükleri sınıflara göre, öğrenci merkezli ve ben merkezli kaygı 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmazken; sadece görev merkezli kaygı puanlarının anlamlı olarak farklılaşması 

öğretmen adaylarının eğitimleri süresince kazanmış oldukları bilgi, beceri ve deneyimler sonucu öğretmenlik 

mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında fikir sahibi oldukları, sadece mesleğe atanma süreci öncesinde ve 

bu meslekte başarılı olup olmayacakları konusunda kaygılandıkları ifade edilmektedir. 

 

Abstract 

In this study; studies on pre-service teacher candidates and occupational anxiety levels of pre-service 

teacher candidates. The universe of the research conducted for this purpose consists of the students of the 

Preschool Education and Child Development Department. The sample of the research; Pre-School Education and 

Child Development Department. Data were collected by means of resource screening and teacher candidates 

anxiety scale.  

The main purpose of this research is to examine teacher candidates' concerns about the profession in terms 

of various variables. In the study, it was searched whether there was a significant difference between the type 

of high school graduates and the vocational concerns of the prospective teachers. The research is a descriptive 

study. The study group of the study consisted of the Early Childhood Education and Child Development students 
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in the 2018 - 2019 academic year. Data collection tools used in the research; Personal Information Form and 

Teacher Candidates Anxiety Scale. In the light of the findings obtained in the study, it was observed that the 

teacher candidates' anxiety and job-centered concerns were the lowest. 

When the research findings are evaluated: demographic characteristics of students; there was no significant 

difference in the level of student-centered and self-centered anxiety according to the type of high school they 

graduated, the departments they studied, and the classes they studied. It is stated that the only significant 

difference in task-centered anxiety scores is that teacher candidates have an idea about the duties and 

responsibilities of the teaching profession as a result of the knowledge, skills and experiences they have gained 

during their education and they are worried about whether they will be successful only in the process of being 

assigned to the profession or not. 

 

Giriş 

Eğitim sistemini birbiriyle bağlantılı olan üç ana unsur oluşturmaktadır. Bu unsurlar; öğrenci, öğretmen ve 

programdır. Bu unsurlar arasındaki uyum eğitim sisteminin en önemli niteliğini oluşturur. Eğitim sisteminin 

niteliğinin artması ve bu unsurlar arasındaki uyumun sağlanmasını ve şekillenmesini sağlayan en önemli unsur ise 

öğretmendir. Günümüzde öğretmen adaylarının kalitesini artırmak için yapılan mesleki kaygılar ile ilgili çalışmalar 

büyük önem kazanmaktadır. Öğretmenler mesleki alanda kaygı duymalarına sebep olan birçok etmenle karşı 

karşıya kalmaktadır, bunların başlıcaları; öğrenci sayısının artması, öğrenme zorluklarının yaşanması, öğrencilerin 

başarısızlığı sebebi ile öğretmenlerin yetersiz olduğu algısı, mesleki güvensizlik ve yetersizliktir. Bunların yanında, 

mesleğe yeni başlayan deneyimsiz öğretmenlerin deneyimli öğretmenlere göre kaygı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu da görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygılarının belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmalarda, öğrenci ile iletişim, iş bulma, okul yaşantısı, ekonomik yaşantı, mesleki kabul ve çevre ile ilgili 

kaygılar duydukları tespit edilmiştir. Diğer taraftan, öğretmen adaylarını kaygılandıran nedenlerden biri de 

KPSS'dir. Bu sınav nedeniyle öğretmen adayları psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar ve bu süreç; depresyon, kaygı 

ve umutsuzluk düzeyini büyük oranda arttırmaktadır. 

Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin kaygıları ben merkezli kaygılar, görev merkezli kaygılar ve öğrenci 

merkezli kaygılar olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Ben-merkezli kaygıların temel nedenini bireyin kendisi 

oluşturur. Öğretmen adayı mesleğini başarı ile sürdürüp sürdüremeyeceği endişesini taşır ve bu nedenle de 

sürekli olarak yoğun bir stres altındadır. Görev-merkezli kaygıların temel nedenini, bireyin öğreticilik görevi 

oluşturur. Öğretmen adayı, iyi bir öğretici olabilme kaygısı içindedir ve bundan dolayı alanında kullanabileceği 

yeni öğretim yöntemlerini, materyallerini ve araç-gereçlerini araştırmaya, incelemeye başlar. Öğrenci - merkezli 

kaygıların temel nedenini ise, öğrenciler oluşturur. Öğrenci-merkezli kaygıları taşıyan öğretmen adayları, öğretim 

ile ilgili düşüncelerinde ve tasarımlarında daha çok öğrenci merkezlidir, öğretmen adayı her öğrencinin bireysel 

farklılıklarını göz önünde bulundurmayı düşünür ve öğrencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim 

ihtiyaçlarını en iyi nasıl karşılayabileceğini merak etmeye ve araştırmaya başlar. Kaygı, başarı ve başarısızlığı 
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etkileyen faktörlerle ortaya çıkmaktadır. Ülkede nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde, öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik kaygılarının belirlenmesi önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde 

öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının ölçülebilmesi amacı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma genel 

tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim gören Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden 

oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; kişisel bilgi formu ve mesleki kaygı ölçeğinden 

oluşmaktadır. Veriler SPSS 13.0 ortamında çözümlenmiş, bulgular yorumlanarak çocuk gelişimi ve okul öncesi 

öğretmen adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi, kaygı alanları bakımından saptanmaya çalışılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada araştırma yöntemi olarak nicel ve betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 

- 2019 akademik yılı bahar döneminde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde (Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi) öğrenim gören Okul Öncesi 

Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 211 öğretmen 

adayından oluşmaktadır.  

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018 - 2019 akademik yılı bahar döneminde Türkiye’nin çeşitli 

üniversitelerinde (Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, 

Sabahattin Zaim Üniversitesi) öğrenim gören Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümü üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 211 öğretmen adayından oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Cabi ve Yalçınalp (2013) 

tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ)” kullanılmıştır. 

Kişisel bilgi formunda; katılımcıların, öğrenim gördükleri bölümleri, öğrenim gördükleri sınıfları, soruları ile 

katılımcıların demografik verileri belirlenmiştir. 

“Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ)”; Cabi ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen 

ve amacı öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını ölçmek olan Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ) kullanılmıştır. 

MKÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam 

korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve iki yarı test korelasyonu incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda toplam 45 maddeyi içeren ölçeğin sekiz faktörlü bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Faktörlerin 

düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları 0.23 ile 0.73 arasında, Cronbach Alfa katsayıları ise 0.94 ile 0.67 

arasında değişmektedir. Ölçek 5’li likert formatında (1=Çok Kaygılanıyorum, 2=Oldukça Kaygılanıyorum, 

3=Kısmen Kaygılanıyorum, 4=Çok Az Kaygılanıyorum, 5= Kaygılanmıyorum) derecelendirilmiştir. Faktörlerin 

isimlendirilmesi bir faktör altında büyük ağırlıkları olan değişkenleri gruplayarak gerçekleştirilmektedir. 

Faktörlerde toplanan maddelerin içerdiği anlamlara bakılarak faktörler, görev merkezli kaygı, ekonomik/sosyal 

merkezli kaygı, öğrenci / iletişim merkezli kaygı, meslektaş ve veli merkezli kaygı, kişisel gelişim merkezli kaygı, 
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atanma merkezli kaygı, uyum merkezli kaygı ve okul yönetimi merkezli kaygı olarak adlandırılmıştır (Cabi. & 

Yalçınalp. 2013). 

 “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’, “ben – merkezli kaygılar” (BMK), “görev - merkezli kaygılar” (GMK) ve “öğrenci – 

merkezli kaygılar” (ÖMK) olmak üzere üç bölümden ve toplam 45 maddeden oluşan Likert–tipi beşli dereceleme 

ölçeğidir. Araştırmada kullanılan Ölçekte yer alan her bölüm için madde sayısı 15 ‘tir. Ölçekten her bir bölüm için 

alınabilecek en düşük 15, en yüksek puan ise 75’tir. 

 

Bulgular 

Katılımcıların Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ) aldıkları puanların öğrenim 

gördükleri bölüme ve sınıflara göre, mezun oldukları lise türüne göre değişkenlik gösterip göstermediğine dair 

bulgular Tablo 1 ile ve Tablo 4 arasında verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların MKÖ puanlarının öğrenim gördükleri bölümlere göre karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği 

bölümlerinde olmalarıyla mesleki kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 

Tablo 2. Katılımcıların MKÖ puanlarının öğrenim gördükleri sınıflara göre karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

Bölüm   n   X   SS   df   t   p   

O k ul  Öncesi  
Öğrt   

105   129.300    23 .200   209   - 3.751    .695   

Çocuk  
Gelişimi   

106   141.000  22.200     - 3.750     
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Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflarla mesleki kaygı düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların öğrenim gördükleri sınıflara göre MKÖ de farklılaşma 

görülmemektedir. 

 

 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının Mesleki Kaygı Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Boyut Değişkenine Göre t Testi 

Sonuçları 

 

 
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının mesleki kaygı ölçeğinin alt boyut değişkenlerinde Görev 

Merkezli Kaygı alanında istatiksel olarak anlamlı olduğu fakat öğrenci merkezli kaygının ve ben merkezci 

kaygının ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Mesleki Kaygı Alt Boyut Puanlarına İlişkin t Test 

 

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının mezun olduğu lise türüne göre toplam mesleki kaygı 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Katılımcıların çocuk gelişimi meslek lisesinden mezun 

olmaları ve meslek lisesinden mezun olmamaları mesleki kaygı düzeylerini etkilememektedir. 
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Tartışma ve Sonuç  

 

Bu bölümde alt problemlere yönelik bulgular bölümünde belirtilen başlıklara ve araştırma yöntemine bağlı 

kalınarak tablolarda belirtilen veriler sırasıyla yorumlanmıştır.  

Okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunlarına devlet ataması için açılan kontenjan sayısının çocuk gelişimi 

bölümüne göre daha fazla olması sebebiyle okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin daha 

düşük olması beklenmektedir. Çalışmaya bakıldığında ise öğretmen adaylarının çocuk gelişimi veya okul öncesi 

öğretmenliği bölümlerinde olmalarıyla mesleki kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tablo 

1’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde olmalarıyla 

mesleki kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların çocuk gelişimi veya okul öncesi 

öğretmenliği bölümlerinde olmaları mesleki kaygı düzeylerini farklılaştırmamaktadır. 

 Literatür çalışmalarında; öğretmen adaylarının ben merkezli, görev merkezli ve öğrenci merkezli kaygı 

düzeylerine ait puan ortalamalarının yaş durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Mesleki 

kaygının yaş büyümesine paralel olarak azalmasının nedeni olarak da yaş büyümesiyle deneyimin artması ve 

dolayısıyla kaygılarını daha fazla kontrol altında tutabildiği gösterilmiştir (Bozdam, 2008). Yapılan bu çalışmada 

ise, öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri bulundukları sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Tablo 2’de 

görüldüğü gibi öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflarla mesleki kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların öğrenim gördükleri sınıflara göre MKÖ de farklılaşma görülmemektedir. 

Öğretmen adaylarının mesleki kaygı ölçeğinin alt boyut değişkenlerinde Görev Merkezli Kaygı alanında 

istatiksel olarak anlamlı olduğu fakat öğrenci merkezli kaygının ve ben merkezci kaygının ise istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı Tablo 3’te de belirtilmiştir. 

Meslek lisesi mezunu öğrencilerin Çocuk Gelişimi alanında alt yapılarının olduğu düşünülerek lise hayatları 

boyunca belli bir alanda çalışmalar yapıp, o alana yoğunlaştıkları için bu öğrencilerin mesleki kaygı düzeylerinin 

daha düşük olması beklemiştir. Literatür incelendiğinde mezun olunan lise türü ile mesleki kaygı arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu belirleyen araştırmaların yanı sıra (Dilmaç, 2010), mezun olunan lise türü ile mesleki kaygı 

düzeyi arasında bir ilişki olmadığını belirleyen çalışmalar da mevcuttur (Saracaloğlu, 2009 & Dursun, ve  Karagün, 

2012). 

Yapılan çalışmaya bakıldığında Tablo 4’te öğretmen adaylarının mezun olduğu lise türüyle toplam mesleki 

kaygı puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Katılımcıların çocuk gelişimi meslek lisesinden 

mezun olmaları ve çocuk gelişimi meslek lisesinden mezun olmamaları, mesleki kaygı düzeylerini 

etkilememektedir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde; öğrencilerin demografik özelliklerinden; mezun oldukları lise 

türü, öğrenim gördükleri bölümler, öğrenim gördükleri sınıflara göre, öğrenci merkezli ve ben merkezli kaygı 
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düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmazken; sadece görev merkezli kaygı puanlarının anlamlı olarak farklılaşması 

öğretmen adaylarının eğitimleri süresince kazanmış oldukları gerek bilgi, beceri ve gerekse deneyimler sonucu 

öğretmenlik mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında fikir sahibi olduklarını göstermektedir. Öğretmen 

adaylarının sadece mesleğe atanma süreci öncesinde ve bu meslekte başarılı olup olmayacakları konusunda 

kaygılandıkları belirlenmiştir. 
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Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Göre 

Kendilerini Yeterli Görme Düzeyleri (Afyonkarahisar İli 

Örneği) 

Kübra Yumlu 307, Mehmet Taşpınar308 

 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine göre kendilerini yeterli görme 
düzeylerini belirlemektir. Buna bağlı olarak bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
grubunun seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Buna göre çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim 
döneminde Afyonkarahisar ilinde görev yapan 20 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak  
araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise  içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretim sürecini planlama ve 
uygulama, gelişimini sağlama konusunda, dil gelişimini izleme ve değerlendirmede, Türkçe alanında mesleki 
gelişimini  sağlama konusunda  Türkçe öğretmenlerinin kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna 
bağlı olarak da Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleriyle ilgili görüşleri, daha geniş bir örneklemde kapsamlı 
bir çalışma ile belirlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni, Türkçe eğitimi, özel alan yeterlikleri. 

 

Abstract 

 The aim of this study is to determine the level of sight of Turkish teachers according to their special fıeld 
competencies. Therefore qualitative research method was used in this study. Criterion sampling method was 
applied in the selection of the working group. Accordingly the study group consists of 20 Turkish teachers working 
in Afyonkarahisar province during the 2018-2019 academic year. Semi-structured interview form developed by 
the researcher was used as data collection tool. Content analysis method was used for data analysis. In the 
research, it was concluded that Turkish teachers consider themselves sufficient in planning and implementing 
Turkish teaching process, in ensuring their  development, in monitoring and evaluating language development, 
in providing professional development in Turkissh fıeld. Therefore, the opinions of Turkish teachers about the 
special field competencies can be determined by extensive study in a wider sample. 

Keywords: Turkish teacher, Turkish education, special fıeld competencies. 

 

Giriş 

Problem durumu 

Eğitim, toplumsal bir sistem olarak düşünüldüğünde, bu sistemin öğeleri arasında; öğrenciler, öğretmenler, 
eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziksel ve finansal kaynaklar yer almaktadır. 
Öğretmen, bu öğeler içerisinde en temel unsurdur (Aşkın & Demirel, 2012). Toplumların kalkınması ve gelişmesi 
için okullarda verilen eğitimin belirli bir niteliğe sahip olması gerekmektedir. Okullarda nitelikli eğitim 
verilmesinde öğretmenlerin rolü büyüktür. Öğretmen, öğrenciyle sürekli iletişim halinde bulunan, eğitim 
programlarının uygulayıp, yöneten ve aynı zamanda öğrenci ve öğretimin değerlendirmesini yapan kişidir. Bu 
nedenle öğretmenlerin sahip olduğu nitelikler, eğitim-öğretim sürecinin niteliğini de etkilemektedir. 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu’nda “Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 
formasyon ile sağlanır.” ifadesi yer almaktadır. Bir öğretmenin mesleğe hazır olması genel kültür, özel alan eğitimi 
ve pedagojik formasyon yeterlik durumuyla doğrudan ilişkilidir.Bir uzmanlık gerektiren öğretmenlik mesleği 
kapsamında iyi  öğretmenin birtakım yeterliklere sahip olması gereklidir. Öğretmenlerde bulunması gereken 
nitelik arayışı 2008 yılında MEB ve Yüksek Öğretim Kurumları temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon 
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tarafından “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” adı altında yayımlanmıştır (MEB, 2008).  Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün belirlediği öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, kişisel ve 
mesleki değerler - mesleki gelişim, öğrenciyi tanıma, öğretme ve öğrenme süreci, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve 
değerlendirme, okul, aile ve toplum ilişkileri, program ve içerik bilgisi ana bölümlerinden oluşmaktadır. (MEB, 
2006). Bunların yanında öğretmenlerin alanlarına yönelik de yeterliklere sahip olması gerekir. İlköğretim ve 
ortaöğretim kademesi öğretmenlerine yönelik hazırlanan bu yeterlikler  öğretmenin kendi gelişim alanını 
belirleyip bu alanda gelişimini sağlamak için sahip olması gereken bilgi ve becerileri içerir. Ülkemizde bir ilk olarak 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından katılımcı anlayışla hazırlanan öğretmen 
yeterlikleri, uygulamadan belli aralıklarla alınacak geri bildirimlerden, gelişime ilişkin yapılan çalışmalardan ve 
bilimsel çalışmalardan faydalanarak bakanlıkça ilgili kurumlarla işbirliği içinde gelişip güncelleneceği belirtilmiştir. 
İlköğretim ve ortaöğretim alanlarında olmak üzere her derse yönelik özel alan yeterlikleri belirlenmiştir. 
İlköğretim düzeyinde; Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Okul öncesi, Görsel sanatlar, 
Matematik, Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Müzik, Beden eğitimi, Din kültürü ve ahlak bilgisi, teknoloji tasarım 
ve özel eğitim olmak üzere sayılan bu alanlarda özel alan yeterlikleri hazırlanmıştır. Bütün branş öğretmenlerinin 
bu yeterliklerin farkında olmaları, şüphesiz eğitimin niteliğini de etkileyecektir. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi 
programları; öğretmenleri, yeni nesillere demokrasinin ilke ve kurallarını kazandırabilecek şekilde yetiştirecek, 
öğretmenlere, gerekli zihinsel becerileri ve alan bilgisini kazandıracak, öğretmenlerin, öğretmenlik meslek bilgisi 
konusunda güçlü bir alt yapıya sahip olmalarını sağlayacak, öğretmenlerin okul yönetimi konusunda gerekli olan 
temel bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını sağlayacak bir nitelik taşımalıdır (Goodlad, 1990).  Eğitim-öğretim 
açısından Türkçe öğretmenlerinin diğer branş öğretmenlerinden daha farklı bir konuma sahip olduğu söylenebilir. 
Çünkü ana dil becerilerini ve dilimizin zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarma görevini yerine getirmede öncü 
niteliktedirler. Öğretmen yeterlikleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıldığı dikkat çekmektedir. Kararmaz ve Arslan 
tarafından yapılan araştırmada (2014) İngilizce öğretmenlerinin özel alan yeterlik algıları ile ilgili görüşleri alınmış 
ve öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Kahramanoğlu ve Ay tarafından 
yapılan araştırmada ise (2013) Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algıları çeşitli değişkenler açısından 
incelenmiş ve sınıf öğretmeni adaylarının yeterlik algılarının genel olarak “yeterli” seviyesinde olduğu görülmüş 
ve yeterlik algıları puanları arasındaki ilişkinin pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde anlamlı olduğu ortaya 
konmuştur. Bozkurt tarafından yapılan araştırmada  (2015) Tarih öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik 
algılarının  genel olarak “yeterli” seviyesinde olduğu görülmüş ve yeterlik algıları puanları arasındaki ilişkinin 
pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde anlamlı olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca Karademir tarafından yapılan 
araştırmada (2014) Coğrafya öğretmeni adaylarının özel alan bilgilerine yönelik yeterlik düzeylerinin  cinsiyet, 
öğrenim gördükleri üniversite, sınıf ve bölüm tercih nedeni değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar oluşturduğu, Akdağ tarafından yapılan araştırmada ise (2016) Bilişim teknolojileri öğretmeni 
adaylarının özel alan yeterliklerinin cinsiyet, bölümü isteyerek seçme durumu, mezun olunan lise ve üniversite 
değişkenlerine göre farklılaşma gözlenirken, bölüm tercih sırası ve öğretmenlik yapma isteği değişkenlerine göre 
anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Şengül ve Alkaya tarafından yapılan araştırmada da (2016) Türkçe 
öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri açısından kendilerini “kısmen yeterli” gördükleri belirlenmiştir. İskender, 
Yiğit ve Bektaş tarafından yapılan araştırmada ise (2015) Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine yönelik 
görüşlerinin beş farklı yeterlik alanında da kendilerini yeterli düzeyde gördükleri belirlenmiştir. 

İlgili literatur incelendiğinde farklı branşlarda konu hakkında çeşitli çalışmalar görülmektedir. Türkçe 
öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmüştür. Yapılacak olan 
çalışmanın amaç ve örneklem bakımından da Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri hakkında yapılan 
çalışmalardan farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda Türkçe öğretmenlerinin kendilerini 
alanlarında yeterli ya da yetersiz görmeleri eğitim – öğretim faaliyetlerine yön vermesi açısından önemlidir. Bu 
açıdan araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Buna göre nitel araştırma modelinin 
yöntemlerinden biri olan olgubilim yöntemi (fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgubilim yönteminde temel amaç ise 
veri toplanan katılımcıların, araştırmadaki temel olguya ilişkin deneyimlerini ortaya çıkarmaktır (Creswell, 2007). 
Bu araştırmada odaklanılan olgu ise Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine göre kendilerini yeterli görme 
düzeylerine  ilişkin görüsleridir.  

 

Çalışma Grubu  
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        Bu araştırmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde görev yapan 20  Türkçe öğretmeninin 
görüşlerine yer verilmiştir.  Katılımcılar amaçlı eleman örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi 
kullanılarak seçilmiştir.  Ölçüt örnekleme yönteminin genel anlayışı önceden araştırmanın amaçları dikkate 
alınarak belirlenmiş ölçütlere göre, veri toplanacak bireyleri ya da durumları belirlemektir. Söz konusu ölçütler 
araştırmacı tarafından belirlenebilir ve bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Buna göre 
araştırmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde kullanılan ölçütler cinsiyet, kıdem değişkenleri olarak 
belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin 10 tanesi kadın, 10 tanesi de erkek öğretmenlerdir. Kıdem olarak da  6 
öğretmen  0-5 yıl kıdeme, 8 öğretmen 6-10 yıl kıdeme 4  öğretmen 11-15 yıl kıdeme birer öğretmen de 16-20 ve 
21 yıl üstü kıdeme sahiptir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada verileri toplamak için  araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında ilk olarak literatür taraması ile ön hazırlık yapılmıştır. 
Araştırmanın amacına göre MEB öğretmen yeterlikleriyle ilişkilendirilmiş temalar belirlenmiş buna göre de 
görüşme formu hazırlanmıştır. Daha sonra görüşme formu uzman görüşüne sunulmuş ve ön uygulama 
yapılmıştır. Ön uygulama sonucu görüşme soruları gözden geçirilmiştir. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi süreci; görüşmelerden elde 
edilen veriler yazılı hale getirilmesi, temalara göre metinlerin analizi, orijinal cümlelerin çeşitlenmesi sonucunda 
verilerin kodlanması, temalar içine yerleştirilen kodlardan oluşan tabloların hazırlanması ve düzenlenmesi, 
frekansların hesaplanması, tema ve kodlara ilişkin uzman görüşünün alınması ve araştırma tablolarının yazılması 
şeklinde ilerlemiştir.  

 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 

Araştırmanı tüm süreçlerinden okuyucuyu ayrıntılı biçimde bilgilendirmek dış geçerliği artıracağı için 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.289) örneklem grubunun seçimi, veri toplama araçlarının hazırlanması, verilerin 
toplanması ve analizi ile ilgili tüm aşamalar ayrıntılı açıklanmış, böylece dış geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada iç geçerliliği sağlamak için toplanan verilerin araştırmanın kavramsal çerçevesi ile uyumluğuna dikkat 
edilmiştir. Bunun yanında oluşturulan veri çözümleme tablolarının araştırmanın amacına uygun veriler elde etme 
ve kendi içinde tutarlı olma durumu açısından iki uzmanın görüşüne sunulmuştur. 

Araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı biçimde elde edilebilme özelliğinin sağlaanabilmesi olarak 
açıklanan dış güvenirliği (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.289) sağlamak için araştrma sürecine ilişkin detaylı 
açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın iç güvenirliğini kontrol etmek için ise teyit incelemesine yer verilmiştir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 289). Buna göre elde edilen görüşlerin temalar çerçevesinde çözümlenmesi 
aşamasında iki alan uzmanı tarafından incelenmiş ve görüşlerin temalara göre uygun biçimde analizi açısından 
Miles ve Huberman’in (1994) güvenirlik formülüne (Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) göre 
test edilmiştir. Yapılan kategori ve temalandırmanın uygunluğu konusunda bütünüyle görüş birliği ortaya 
çıkmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine “Türkçe öğretimini planlama ve uygulayabilme konusunda 
kendinizi değerlendirebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi 
yapılmış ve bunun sonucunda iki tema ve bu temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı 
açısından sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde edilen veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 
Tablo 1.  
Türkçe Öğretimini Planlama ve Uygulama. 

Temalar Kodlar  f 

Türkçe öğretim sürecini planlama        

Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlama yapma  5 

Konu ile ilgili ilgi çekici etkinlikler planlama  5 

Hazır program kullanma  2 
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Program hazırlayabilme  1 

Günlük planı kendisi düzenleme 1 

Ders ortamını düzenleyebilme 1 

Oyun tasarlama 1 

Konuyla uyumlu materyal hazırlama 1 

Günlük planı derse göre uyarlama 1 

                                Toplam 18 
 

Türkçe öğretim sürecini uygulama 

Öğrenci düzeyini dikkate alma  12 

Öğrenci katılımını teşvik etme  8 

Pekiştireç kullanma  3 

Öğrenciden dönüt alabilme 1 

Drama-soru cevap kullanma 1 

Öğrencileri derse aktif katma açısından sorunlar 
yaşama 

1 

Fiziki koşullar yetersiz 1 

 Toplam  27 

 

 “Türkçe öğretim sürecini planlama” ile ilgili tema çerçevesinde 9 kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların 
en çok üstünde durdukları husus (5 katılımcı) “öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlama” yapma kodu olmuştur. 
Ayrıca Türkçe öğretim sürecinin planlanması açısından önemli bir boyut olan “konu ile ilgili ilgi çekici etkinlikler 
planlama” (5 katılımcı) boyutu da vurgulanan diğer bir kod olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcılardan 2 tanesi hazır 
Türkçe programı kullandığını ifade ederken, 1 katılımcı kendisinin program hazırlayabileceğini ifade etmiştir. 
Bunların yanında dikkati çeken diğer kodların her biri 1 er katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Bunlar öğretmenin 
günlük planı kendisinin düzenlemesi ya da uyarlaması, ders ortamını gerekli koşullara göre düzenleyebilmesi, 
oyunlar tasarlaması ve konuyla uyumlu materyal hazırlaması gibi boyutlar olmuştur.   

Katılımcıların görüşme kayıtlarından elde edilen diğer bir tema ise “Türkçe öğretim sürecini uygulama” 
olmuştur. Bu bağlamda vurgulanan kodlar Türkçe öğretiminin öğrenme – öğretme sürecinde öğretmenlerin neler 
yaptıklarını ortaya koyan boyutlar olarak ortaya çıkmıştır. Belirlenen 8 kod içinde katılımcıların en çok 
vurguladıkları boyut uygulamalarda “öğrenci düzeyini dikkate alma” (12 katılımcı) olarak ortaya çıkmıştır. Dikkati 
çeken diğer bir unsur ise öğrenme-öğretme sürecinde “öğrenci katılımını teşvik etme” (8 katılımcı) boyutu 
olmuştur.  Katılımcılardan 3 tanesi ise öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için “pekiştireç” kullandığını 
vurgulamışlardır. Ayrıca 1 katılımcı öğrencilerden dönüt almaya çalıştığını, diğer bir katılımcı da drama, soru cevap 
gibi öğrencileri etkin hale getirecek yöntem-tekniklere ağırlık verdiğini belirtmiştir. Katılımcılardan 1 tanesinin 
öğrencileri derste aktif hale getirme açısından sorunlar yaşadığını ve fiziksel koşulların yeterli olmadığını 
vurgulaması da dikkate değer bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö3:Öğrencilerin seviyelerine göre kendimi ayarlayabiliyorum. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun 
planlamalar ve program düzenleyebiliyorum. Bunun neticesinde öğrencilerimize daha aktif ve verimli bir 
öğrenme ortamı da oluşturmuş oluyoruz. 

Elde edilen iki temel tema dikkate alındığında Türkçe öğretmeninin özel alan yeterlikleri açısından “öğretim 
sürecini planlama” ve öğrenme-öğretme sürecinde etkili öğrenmeyi sağlayacak uygulamaları yapması gerektiği 
söylenebilir. Buna göre Türkçe öğretmenleri öğretimle ilgili planlama yaparken öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate 
alma ve uygulamada öğrencileri aktif katılımın sağlama açısından önemli olan konu ile ilgili ilgi çekici etkinlikler 
planlama boyutlu çalışmaları yaptıkları söylenebilir. Ayrıca hazır plan kullanan ya hazır planları uyarlayarak 
kullanan öğretmenler olduğu gibi planı bütünüyle kendisi hazırlayan öğretmen de vardır.  “Türkçe öğretim 
sürecini uygulama” sürecinde ise öğretmenlerin çoğunlukla uygulamalarda öğrenci düzeyini dikkate aldıkları, 
öğrenci katılımını teşvik ettikleri söylenebilir. Kalıcı öğrenmeyi sağlamak için önemli olan  “pekiştireç” kullanma, 
dönüt alma, drama, oyun, soru cevap gibi yöntem-tekniklerin kullanılmaya çalışıldığı da söylenebilir. Az da olsa 
öğrencileri derste aktif hale getirme ve fiziksel koşullar açısından sorunlar olabildiği de dikkate değer bir diğer 
bulgudur. 
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Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine “Türkçe öğretim sürecine uygun teknolojik kaynakları 
kullanabilme ve uygun materyalleri kullanabilme konusunda kendinizi değerlendirebilir misiniz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi yapılmış ve bunun sonucunda iki tema ve bu 
temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı açısından sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde 
edilen veriler Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2.  
Türkçe Öğretiminde Uygun Teknolojik Kaynakları ve  Materyalleri Kullanabilme. 

Temalar Kodlar  f 

Uygun teknolojik kaynakları 
kullanabilme 

Teknolojik kaynakları kullanabilme. 16 

Akıllı tahta kullanabilme. 12 

Meslektaşlarla bilgi ve deneyimleri paylaşabilme. 11 

Eba’yı kullanabilme. 3 

Teknolojik kaynaklar yetersiz. 3 

İnteraktif etkinlikler kullanabilme. 2 

Konuyla ilgili bilgisayar oyunu  kullanabilme. 2 

Teknolojik kaynak kullanma konusunda kendini   
geliştirme. 

1 

Teknolojik kaynak kullanma konusunda sıkıntı       
yaşama. 

1 

İçerikleri yetersiz görme. 1 

                                Toplam 52 
 

Uygun materyaller kullanabilme 

Materyal hazırlayabilme ve kullanabilme. 5 

Materyal hazırlama ve kullanma konusunda sıkıntı 
yaşama. 

4 

                                Toplam 9 

  

‘’Uygun teknolojik kaynakları kullanabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 10 kod belirlenmiştir. Buna göre  
katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (16 katılımcı) ‘’teknolojik kaynakları kullanabilme’’ kodu olmuştur. 
Bunun yanında okullardaki teknolojik kaynaklardan olan’’ akıllı tahtayı kullanabilme’’ (12 katılımcı)  vurgulanan 
diğer bir boyut olmuştur. ‘’ meslektaşlarla yeni teknolojik  bilgi ve deneyimleri paylaşabilme’’ (11 katılımcı) boyutu 
ise teknolojik kaynakları kullanabilme ve bilgilerini paylaşabilme konusunda vurgulanan  önemli bir boyuttur. 
Katılımcılardan 3 tanesi derslerde Eba’yı kullandığını belirtirken, 3 katılımcı da okullardaki teknolojik kaynakların 
yetersiz olduğunu belirtmiştir. 2 katılımcı interaktif eğitim yapabildiğini belirtmiştir. 2 katılımcı ise, konuyla ilgili 
bilgisayar oyunu kullandığını belirtmiştir. Bunların yanında dikkati çeken diğer kodların her biri birer  katılımcı 
tarafından dile getirilmiştir. Bunlar; Teknolojik kaynak kullanma konusunda kendini geliştirme, teknolojik kaynak 
kullanma konusunda sıkıntı yaşama,  içerikleri yetersiz görme gibi boyutlardır. 

Katılımcıların görüşme kayıtlarından elde edilen diğer bir tema ise “Uygun materyaller 
kullanabilmeolmuştur. Bu bağlamda 9 kod belirlenmiştir. Türkçe öğretim sürecinde öğretmenlerin materyal 
hazırlama ve kullanma konusunda yaptıkları ortaya çıkmıştır. Belirlenen kodlar içerisinden en çok vurgulanan 
boyut  ‘’materyal hazırlayabilme ve kullanabilme’’ (5 katılımcı) boyutu olmuştur. Bunu  takiben en çok vurgulanan 
diğer bir boyut ise, ‘’materyal hazırlama ve kullanma konusunda sıkıntı yaşama’’(4 katılımcı) boyutu olmuştur. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö2: Çağımızın gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkili kullanıyorum. Okulumuzda akıllı tahtalar, bilgisayar, 
ses sistemleri gibi teknolojik aletleri aktif kullanıyorum ve bu konudaki bilgi ve tecrübelerimi arkadaşlarımla 
paylaşıyorum. 

Elde edilen iki temel tema dikkate alındığında ‘’Türkçe öğretim sürecine uygun teknolojik kaynak ve 
materyali kullanabilme’’ konusunda  Türkçe öğretmenlerinin, bu boyutu destekleyen uygulamalar yaptığı 
söylenebilir. Teknolojik kaynakları kullanabildikleri ve bunun üzerine akıllı tahtayı kullanma, interaktif eğitim 
yapma, bilgisayar oyunu kullanma, Ebayı kullanma gibi uygulamalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Teknolojik 
kaynakları kullanma konusunda sıkıntı çeken öğretmenlerin de kendini geliştirmeye çalıştığı ifade edilmiştir. 
Bunun yanında teknolojik kaynak ve içerik açısından yetersiz olan okullar da ifade edilmiştir. 
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Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine ‘’ Dil becerilerini geliştirme “konusunda kendinizi 
değerlendirebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi yapılmış ve 
bunun sonucunda 8 tema ve bu temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı açısından 
sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde edilen veriler Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Tablo 3. 
Türkçe Dil Becerilerini Geliştirme 

Tema Kodlar  f 

 
Öğrencileri Türkçeyi doğru 
ve etkili kullanmaya 
yönlendirme 

Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanma konusunda 
sözlü uyarma. 

8 

Meslektaşla iş birliği yapma. 8 

Sınıfa getirdiği materyallerde Türkçenin kullanımına dikkat 
etme. 

7 

Münazara ve yarışma gibi etkinlikler düzenleme. 6 

Öğrencilerin ağız özellikleri kullanmalarına engel olma. 5 

Öğrencilerin yazılarını kontrol etme. 3 

Türkçenin kuralları hakkında bilgi verme. 3 

Bilgilendirici materyal hazırlama (video,pano vb). 1 

 Toplam  41 
 

Öğrencilerin etkili 
dinleme/izleme alışkanlığı 
kazanmasını sağlama 

Kitaplardaki dinleme/izleme etkinliklerini uygulama. 18 

Dinleme/izleme yöntem tekniği kullanma (empati 
kurarak,seçici, soru sorarak,eleştirel,not alarak) 

13 

Ekstra dinleme izleme etkinliği hazırlayıp uygulama. 8 

Etkinlikler öğrencilerin seviyesine uygun değil. 2 

Öğrencilerin birbirlerini dinlemelerini sağlama. 1 

Kısa film izletme. 1 

Sınıf ortamını dinleme ve izleme için hazırlama. 1 

Dinleme/izleme kaynakları kısıtlı. 1 

Yöntem kullanma konusunda eksik kalma. 1 

Sınıf ortamı dinleme/izleme etkinlikleri için müsait değil. 1 

 Toplam  47 
 

Öğrencilerin etkili konuşma 
alışkanlığı kazanmasını 
sağlama 

Konuşma yöntem veya tekniği kullanma 9 

Kitaptaki konuşma etkinlerini yaptırma. 7 

Münazara yaptırma. 4 

Konuşma kurallarını anlatıp örnek konuşma yapıp sonra 
öğrencilere uygulatma. 

4 

Öğrencilerin konuşma hatalarını tespit etme. 2 

Sunum yaptırma. 2 

Konuşma için uygun ortam yaratma. 1 

Öğrencileri konuşmaya teşvik etme. 1 

Konuşma etkinliklerine yer verememe. 1 

 Toplam  31 
 

Öğrencilerin etkili okuma 
alışkanlığı kazanmasını 
sağlama 

Okuma saati yapma. 10 

Ödüllü okuma yarışmaları düzenleme. 5 

Kitap okuma çizelgesi verme. 4 

Okul, sınıf kütüphaneleri oluşturma. 3 

Kitap okuma sınavları yapma. 2 

Öğrencileri okumaya teşvik etme. 2 

Veliler ve öğrencilere birlikte evde okuma saati yaptırılması. 2 

Velilerde okuma bilinci oluşturmak için etkinlikler 
düzenleme. 

2 

Öğrencilerin okuma hızlarını ölçme. 2 

Öğrenciler arası kitap değiştirme etkinlikleri düzenleme. 2 
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Kitap okuduktan sonra yorumlama etkinliği yapma. 1 

 Toplam  31 
 

Öğrencilerin yazma 
becerilerini geliştirme 
etkinlikleri yapma 

Yazılanları okul, sınıf panolarında sergileme. 11 

Farklı türlerde yazma çalışması yaptırma. 11 

Yazma kurallarını anlatma. 5 

Yazma yöntem teknikleri kullanma(planlı yazma, görselde 
hareketle, metin tamamlama). 

4 

Yazma becerisi diğer becerilere göre zor bir beceri. 3 

Öğrencileri yazmaya teşvik etme. 1 

Yazı defteri tutturma(günlük,anı,şiir) 1 

 Toplam  36 
 

Anlama ve anlatım güçlüğü 
çeken ya da özel eğitime 
gereksinim duyan 
öğrencilere yönelik 
uygulamalar yapabilme 

Diğer öğrencilerden ayrı plan, ölçme ve etkinlik uygulama 
(BEP).  

13 

Rehber öğretmenle beraber tespit etme. 8 

Ders esnasında birebir ilgilenme. 4 

Bu durumda öğrencisi yok. 4 

Okuma yazma çalışmaları yapma(destek eğitimi verme. 3 

Rehber öğretmen olmadan tespit etme. 3 

 Toplam  35 

 

 

 

Tablo 3’den devam 

 

Türkçeyi doğru ve etkili 
kullanabilmeye model 
olabilme 

Konuşmalarında ve yazmalarında öğrencilere model 
olabilme. 

18 

Türkçenin kurallarına uygun konuşma. 5 

Ders dışında ağız özellikleri kullanma. 4 

Öğrencileri ağız özellikleri kullanma konusunda uyarma. 3 

 Toplam  30 
 

Atatürk’ün Türk dili ve 
ulusal değerlerle ilgili 
düşünce ve görüşlerine 
öğretim süreci içerisinde yer 
verebilme 

Ders kitaplardaki Atatürkçülük temasındaki etkinliklerden 
yola çıkarak Atatürk’ün sözlerine ve düşüncelerine yer 
verme.(20) 

20 

Ders kitaplarındaki tema dışında da ekstra Atatürk’ün 
düşüncelerine yer verme.(6) 

6 

Atatürk’ün Türk diline verdiği değeri çeşitli hikayelerle 
anlatma. 

1 

TDK’nin  kurulmasında Atatürk’ün katkılarını anlatma. 1 

 Toplam 28 

 

‘’Öğrencileri Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaya yönlendirme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 8 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (8 katılımcı) ‘’öğrencilerin Türkçeyi doğru 
ve etkili kullanma konusunda sözlü uyarma’’kodu ve ‘’meslektaşla iş birliği yapma’’(8 katılımcı)olmuştur. Bunları 
takiben, Türkçenin doğru kullanımında önemli bir nokta olan ‘’sınıfa getirdiği materyallerde Türkçenin 
kullanımına dikkat etme’’ (7 katılımcı) boyutu vurgulanmıştır. Türkçeyi doğru konuşma becerisinin önemli bir 
parçası olan ‘’münazara ve yarışma gibi etkinlikler düzenleme’’(6 katılımcı) boyutu da aynı şekilde vurgulanmıştır. 
Katılımcıların 5 tanesi, ‘’ Öğrencilerin ağız özellikleri kullanmalarına engel olma’’ konusuna vurgu yapmıştır. 3 
katılımcı ise, ‘’öğrencilerin yazılarını kontrol etme’’ uygulamalarını yaptığını ifade etmiştir.  3 katılımcı da 
‘’Türkçenin kuralları hakkında bilgi verme’’ boyutu üzerinde durduklarını söylemiştir. 1 katılımcı ise bilgilendirici 
materyal hazırladığını ifade etmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 
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13:Sınıfa getirdiğim bütün materyallerde Türkçenin kullanımına dikkat ediyorum. Ders anlatırken Türkçenin 
kuralları üzerinde duruyorum. Sınıf içi Türkçeyi doğru kullanmak için konuşma etkinlikleri yaptırıyorum. 

‘’Öğrencilerin etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanmasını sağlama’’  ile ilgili tema çerçevesinde 10 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (18 katılımcı) ‘’ kitaplardaki 
dinleme/izleme etkinliklerini uygulama’’olmuştur. Bunun yanında ‘’dinleme/izleme yöntem tekniği 
kullanma(empati kurarak,seçici, soru sorarak,eleştirel,not alarak)’’(13 katılımcı) boyutunu vurgulanmıştır. Bu 
boyutları takiben ‘’ekstra dinleme/izleme etkinliği hazırlayıp uygulama’’ boyutu da 8 katılımcı tarafından ifade 
edilmiştir. 2 katılımcı etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun olmadığını belirtmiştir. Bir diğer katılımcı da 
öğrencilerin birbirlerini dinlemelerini sağladığını söylemiştir. Kısa film izletme ve sınıf ortamını dinleme/izleme 
için hazırlama yine birer katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Dinleme/izleme kaynaklarının kısıtlı olması, yöntem 
kullanma konusunda eksik kalma, sınıf ortamının  dinleme/izleme etkinlikleri için müsait olmaması da vurgulanan 
diğer bulgulardandır. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö19:Kitaptaki dinleme/izleme metinlerini yaptırıyorum. Öğrencilerin birbirlerini dinlemelerini sağlıyorum. 
Dinleme/izleme yöntem tekniklerini mutlaka kullanıyorum çünkü programda bunlar yer alıyor. 

‘’Öğrencilerin etkili konuşma alışkanlığı kazanmasını sağlama’’ ile ilgili tema çerçevesinde 9 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (9 katılımcı) ‘’ konuşma yöntem tekniği 
kullanma(hazırlıklı,empati kurarak, hazırlıklı, söz korosu,eleştirel)” yapma kodu olmuştur. Ayrıca  ‘’kitaptaki 
konuşma etkinlerini yaptırma’’ (7 katılımcı) diğer vurgulanan boyutlardan birisi olmuştur. Konuşma becerisini 
geliştirmesi adına ‘’münazara yaptırma’’ (4 katılımcı) boyutu da öğretmenler tarafından vurgulanmıştır. Bunu 
takiben ‘’konuşma kurallarını anlatıp örnek konuşma yapıp sonra öğrencilere uygulatma’’ (4 katılımcı) boyutu 
katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 2 katılımcı öğrencilerin konuşma hatalarını tespit edebilmeyi vurgulamıştır. 
Diğer 2 katılımcı ise sunum yaptırma konusunu ifade etmiştir.  Konuşma için uygun ortam yaratma ve öğrencileri 
konuşmaya teşvik etme boyutu da birer katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Bir katılımcı ise konuşma 
etkinliklerine yer verememe boyutuna değinmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö1:Münazara gibi konuşma etkinlikleri düzenleyip konuşma becerilerini geliştirmeye çalışıyorum. 

‘’Öğrencilerin etkili okuma alışkanlığı kazanmasını sağlama’’ ile ilgili tema çerçevesinde 11 kod belirlenmiştir. 
Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (10 katılımcı) ‘’Okuma saati yapma’’kodu olmuştur.  
Ayrıca okuma etkinliklerinden olan ‘’ödüllü okuma yarışmaları düzenleme’’(5 katılımcı ) boyutu da vurgulanmıştır. 
Öğrencilerin kitap okumasını takip amacıyla ‘’ kitap okuma çizelgesi verme’’(4 katılımcı) vurgulanmıştır. 3 katılımcı 
‘’okul, sınıf kütüphaneleri oluşturma’’ boyutunu ifade etmiştir. kitap okuma sınavları yapma, öğrencileri okumaya 
teşvik etme,veliler ve  öğrencilere birlikte evde okuma saati yaptırılması,velilerde okuma bilinci oluşturmak için 
etkinlikler düzenleme, öğrencilerin okuma hızlarını ölçme, öğrenciler arası kitap değiştirme etkinlikleri düzenleme 
gibi bulgular da ikişer katılımcı tarafından ifade edilmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö14:Okul kütüphanesi oluşturduk. Okuma saati yapıyoruz. Öğrencilerin okuma hızlarını ölçüyorum. Ayın 
kitap okuma birincisini seçiyorum, ödül veriyorum.  

‘’Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme etkinlikleri yapma’’ ile ilgili tema çerçevesinde 7  kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (11 katılımcı) ‘’ yazılanları okul, sınıf 
panolarında sergileme’’  ve  ‘’ farklı türlerde yazma çalışması yaptırma’’(11 katılımcı) kodu olmuştur. Yazma 
becerisinin önemli bir noktası olan ‘’ yazma kurallarını anlatma’’ kodu 5 katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 4 
katılımcı ‘’yazma yöntem teknikleri kullanma(planlı yazma, görselde hareketle, metin tamamlama) boyutuna 
dikkat çekmiştir. Bunların yanında  3 katılımcı ‘’yazma becerisi diğer becerilere göre zor bir beceridir’’ ifadesinde 
bulunmuştur. Öğrencileri yazmaya teşvik etme ve yazı defteri tutturma(günlük,anı,şiir) boyutları da birer katılımcı 
tarafından ifade edilmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö19:Yazma becerisi diğer becerilere göre zor bir beceridir. Öğrencilere şiir, anı, günlük türlerinde yazılar 
yazdırmaya çalışıyorum. Güzel olanları seçip sınıf panosuna asıyorum. 
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‘’Anlama ve anlatım güçlüğü çeken ya da özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygun uygulamalar 
yapabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 6  kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları 
husus (13 katılımcı) ‘’ Diğer öğrencilerden ayrı plan, ölçme ve etkinlik uygulama(BEP) boyutu olmuştur. Bu boyutu 
takiben, ‘’rehber öğretmenle beraber tespit etme’’(8 katılımcı) boyutu  vurgulanmıştır. 4 katılımcı ders esnasında 
birebir ilgilendiğini belirtmiştir. Ayrıca 4 katılımcı bu durumda öğrencisi olmadığını ifade etmiştir. Bunların 
yanında 3 katılımcı da okuma yazma çalışmaları yapma(destek eğitimi verme ve rehber öğretmen olmadan tespit 
etme ifadelerini dile getirmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö12:BEP hazırlıyoruz onlar için. Rehber öğretmenimizin yardımlarını alıyorum. Güçlük çeken öğrencilere 
farklı plan, farklı ölçme uyguluyorum. 

‘’Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmeye model olabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 4 kod belirlenmiştir. 
Buna göre katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (18 katılımcı) ‘’ konuşmalarında ve yazmalarında 
öğrencilere model olabilme’’ kodu olmuştur. Öğrencilere örnek olabilme adına önemli olan ‘’Türkçenin 
kurallarına uygun konuşma’’ boyutu 5 katılımcı tarafından söylenmiştir. Ayrıca katılımcılardan 4’ü ders dışında 
ağız özellikleri kullandıklarını ifade etmiştir. 3 katılımcı ise öğrencileri ağız özellikleri kullanma konusunda uyarma 
boyutunu vurgulamıştır.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

 Ö18: Türkçeyi yeterince doğru kullandığımı düşünüyorum. Öğrencilere model olabiliyorum. 

‘’Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerine öğretim süreci içerisinde yer 
verebilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 4 kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları 
husus (20 katılımcı) ‘’ ders kitaplardaki Atatürkçülük temasındaki etkinliklerden yola çıkarak Atatürk’ün sözlerine 
ve düşüncelerine yer verme’’kodu olmuştur. Bunu takiben de  ‘’ ders kitaplarındaki tema dışında da ekstra 
Atatürk’ün düşüncelerine yer verme’’ (6 katılımcı) boyutu vurgulanmıştır.  Ayrıca Atatürk’ün Türk diline verdiği 
değeri çeşitli hikayelerle anlatma ve TDK’nin  kurulmasında Atatürk’ün katkılarını anlatma boyutları da birer 
katılımcı tarafından söylenmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

Ö13:Kesinlikle yer veriyorum. Temalarda geçiyor fakat temalar dışında da Atatürk’ün Türk dili  hakkındaki 
düşüncelerine yer veriyorum.  

Türkçe dil becerileri açısından ele alınan temalara bakıldığında Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilerin 
Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları için sözlü ve yazılı uyarılar yaptığı, doğru kullanım örnekleri gösterdiği ve 
sınıfa getirdiği materyallerde Türkçenin kullanımına dikkat ettiği söylenebilir. Dört temel dil 
becerisinde(dinleme,konuşma,okuma,yazma) yöntem-tekniklerin kullanılmaya çalışıldığı, becerileri geliştirmeye 
yönelik etkinlikler ve çalışmalar yapıldığı söylenebilir. Anlama ve anlatım güçlüğü çeken ya da özel eğitime 
gereksinim duyan öğrencilere uygun planlar hazırladıklarını ve bu planlar doğrultusunda öğrencilere etkinlikler 
ve ölçme yaptıkları söylenebilir. Bunun yanında bazı öğretmenlerin bu öğrencilerle birebir eğitim verdikleri, 
destek eğitiminde bulundukları ifade edilmiştir.Az sayıda olsa da bazı öğretmenler bu durumda olan öğrencisi 
olmadığını ifade etmiştir. Türkçe öğretmenlerinin, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmeye model olabilme 
konusunda, öğrencileri sözlü uyarma ve konuşmalarında onlara örnek olmak adına Türkçenin kuralarına  dikkat 
ettikleri için  model oldukları söylenebilir. Bunun yanında ağız özelliklerini ders ortamında kullanmamaları ve 
öğrencileri bu konuda uyarmaları da bu durumu destekler niteliktedir. 

Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine “Dil gelişimini izleme ve değerlendirme’’ konusu hakkında 
görüşleri sorulmuştur. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi yapılmış ve bunun sonucunda iki tema ve 
bu temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı açısından sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde 
edilen veriler Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. 
Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme 

Tema Kodlar   f 

Ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının amaçlarını 
belirleyebilme 

Programdaki kazanımlara uygun sınav hazırlama.(20) 20 

Farklı soru türleri kullanma.(4) 4 

Kapsam geçerliliğine dikkat ederek sınav hazırlama.(3) 3 
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Ara değerlendirme yapma. 1 

Sınavların amacı öğrenmek. 1 

Bir kazanımı birkaç soruyla ölçme. 1 

Her sınıf seviyesi için farklı soru sayıları hazırlama. 1 

Çeşitli ölçme araçları kullanma. 1 

 Toplam frekans 32 

Tablo 4’den devam 

Tema Kodlar   f 

Ölçme ve değerlendirme 
araç ve yöntemlerini 
kullanabilme 

Sınav hakkında  meslektaştan görüş alma. 12 

Kullanışlılığını, geçerliğini, güvenilirliğini test ederek 
kullanabilme. 

6 

Sınavların geçerli, güvenilir, kullanışlı olup olmadığını test 
etmeden kullanma. 

3 

 Toplam frekans 21 
 

Ölçme sonuçlarını 
yorumlama ve geri bildirim 
sağlayabilme, 

Öğrencilere ölçme sonuçları hakkında geri bildirim verme. 20 

Eksik konularda tekrar yapma. 15 

Sınav analizi yapma 7 

Pekiştirici etkinlik yapma. 5 

Veli ile ölçme sonuçlarını paylaşma. 5 

Eksik konularda öğrenciyle birebir ilgilenme. 2 

Eksikliklerin giderilmesi için  planlama yapma. 1 

 Toplam frekans 55 

 

 ‘’Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde  8 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (20 katılımcı) ‘’programdaki kazanımlara 
uygun sınav hazırlama’’ vurgulanmıştır. Bunu takiben 4 katılımcı ‘’farklı soru türleri kullanma’’ ifadesinde 
bulunmuştur. 3 katılımcı ise, ‘’kapsam geçerliliğine dikkat ederek sınav hazırlama’’ boyutunu vurgulamıştır.Bunun 
dışında ara değerlendirme yapma, sınavların amacı öğrenmek, bir kazanımı birkaç soruyla ölçme, her sınıf seviyesi 
için farklı soru sayıları hazırlama, çeşitli ölçme araçları kullanma bulguları birer katılımcı tarafından söylenmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

 Ö20: Sınavlar kazanımlara göre hazırlanmalıdır zaten, ben de işlenen kazanımlara göre hazırlıyorum.  

‘’Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde  3 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (12 katılımcı)  sınav hakkında  
meslektaştan görüş alma’’ kodu olmuştur. Ölçme araçlarında önemli bir nokta olan kullanışlılığını, geçerliğini, 
güvenilirliğini test ederek kullanabilme boyutu da 6 katılımcı tarafından söylenmiştir. Ayrıca 3 katılımcı da 
‘’sınavların geçerli, güvenilir, kullanışlı olup olmadığını test etmeden kullanma’’ ifadesini kullanmıştır. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

Ö5:Zümrem ile birlikte birbirimizin sınavlarını kontrol eder, geri bildirimde bulunuruz.  

‘’Ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim sağlayabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde  7 kod 
belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (20 katılımcı)  ‘’ öğrencilere ölçme 
sonuçları hakkında geri bildirim verme’’ kodu vurgulanmıştır. Bunu takiben 15 katılımcı  ‘’eksik konularda tekrar 
yapma’’ boyutunu vurgulamıştır.Ölçme sonuçlarını istatiksel hale getirme konusunda önemli olan ‘’sınav analizi 
yapma’’  boyutunu  7 katılımcı vurgulamıştır. 5 katılımcı pekiştirici etkinlik yapma, veli ile ölçme sonuçlarını 
paylaşma ifadelerini kullanmıştır. 2 katılımcı ise’’ eksik konularda öğrenciyle birebir ilgilenme’’ ifadesini vermiştir. 
Ayrıca ‘’eksikliklerin giderilmesi için  planlama yapma’’boyutu da 1 katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

Ö6: Öğrencilere sınav sonuçları hakkında bilgi veriyorum. Eksik konularda tekrar yapıyorum. 

Dil gelişimini izleme ve değerlendirme konusunda Türkçe öğretmenleri, ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının amaçlarını belirleyerek sınav hazırlama, ölçme araçlarını farklı şekillerde kullanabilme ve ölçme 
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sonuçları hakkında öğrenci ve velilere geri bildirim sağlayabilme, sınav sonuçlarına yönelik istatiksel yöntemler 
kullanabilme konusunda çalışmalar yaptıkları söylenebilir.  

Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine “Okul, aile ve toplumla işbirliği yapma’’ konusunda görüşleri 
sorulmuştur. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi yapılmış ve bunun sonucunda iki tema ve bu 
temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı açısından sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde 
edilen veriler Tablo 5’te özetlenmiştir. 

Tablo 5. 
 Okul, Aile ve Toplumla İşbirliği Yapma 

Tema Kodlar (f) f 

Öğrencilerin dil 
gelişimlerinin izlenmesinde 
aileler ile iş birliği yapabilme  

Veli toplantısı ile öğrencinin dil gelişimi hakkında bilgi 
verme. 

12 

Veliler ilgisiz,iş birliğini kabul etmiyor. 10 

Velilerle iş birliği içerisinde olma. 4 

Veli ziyareti yapma. 1 
 Toplam frekans 27 

 

Öğrencilere ulusal bayram 
ve törenlerin anlam ve 
önemini hissettirebilme 

Ulusal bayram ve törenlerde görev alma. 19 

Ulusal bayram ve törenlerde öğrencilere görev verme. 18 

Ulusal bayram ve törenlerin önemini hissettirebilme. 7 

Türkçe öğretmenleri diğer branşlara göre törenlerde daha 
fazla görev alıyor. 

3 

Öğrenciler isteksiz, görev almak istemiyor. 3 

Ulusal bayram ve törenlerde görev almaktan kaçınma. 1 

Ulusal bayram ve törenlerde öğrencilere görev vermeme. 1 

 Toplam frekans 52 
 

Okulun kültür ve öğrenme 
merkezi haline 
getirilmesinde toplumla iş 
birliği yapabilme, 

Herhangi bir etkinlik yapılmıyor. 7 

Ailelere seminer, etkinlik düzenleme. 5 

Çevre ve okulun koşulları uygun değil. 5 

Okul içerisinde kurum ve kuruluşlarla beraber etkinlik 
düzenleme. (STK,Üniversite,Afad)  

4 

Okula akademisyen, tanınmış kişi davet etme. 3 

 Toplam frekans 24 

 

 ‘’Öğrencilerin dil gelişimlerinin izlenmesinde aileler ile iş birliği yapabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde  4 
kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (12 katılımcı) ‘’ veli toplantısı ile 
öğrencinin dil gelişimi hakkında bilgi verme’’ kodu vurgulanmıştır. Bunu takiben ‘’veliler ilgisiz,iş birliğini kabul 
etmiyor’’ (10 katılımcı) vurgulanmıştır. Ayrıca ‘’velilerle iş birliği içerisinde olma’’ (4 katılımcı) kodu da 
belirtilmiştir. 1 katılımcı ise ‘’veli ziyareti yapma’’ boyutunu ifade etmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir. 

Ö15:Ailelere çocukların dil gelişimi hakkında gerekli bilgi veriliyor fakat aileler gerekli özeni    göstermiyor 
ilgisiz kalıyorlar. 

‘’Öğrencilere ulusal bayram ve törenlerin anlam ve önemini hissettirebilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 7 
kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (19 katılımcı) ‘’ ulusal bayram ve 
törenlerde görev alma’’ kodu vurgulanmıştır. Öğrencilere sorumluluk verme adına ‘’ulusal bayram ve törenlerde 
öğrencilere görev verme’’ (18 katılımcı) boyutu da vurgulanan diğer bir boyut olmuştur. Aynı şekilde ‘’ulusal 
bayram ve törenlerin önemini hissettirebilme’’ boyutu da (7 katılımcı) ifade edilmiştir. 3 katılımcı ise ‘’Türkçe 
öğretmenleri diğer branşlara göre törenlerde daha fazla görev alıyor’’ ifadesini kullanmıştır. Ayrıca 3 katılımcı da 
‘’öğrenciler isteksiz, görev almak istemiyor’’ ifadelerini belirtmiştir. Bunun dışında ulusal bayram ve törenlerde 
görev almaktan kaçınma ve ulusal bayram ve törenlerde öğrencilere görev vermeme ifadeleri birer katılımcı 
tarafından söylenmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 
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 Ö9: Kendim görev alıyorum aynı zamanda öğrencileri de görevlendiriyorum. Öğrencilere önemli günlerin 
önemini hissetirmeye çalışıyorum. 

‘’Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilme’’ile ilgili tema 
çerçevesinde 5 kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (7 katılımcı) 
‘’herhangi bir etkinlik yapılmıyor’’ kodu vurgulanmıştır. Etkinliklerin yapılmama nedeni olarak, bunu takiben 
‘’çevre ve okulun koşulları uygun değil’’ (5 katılımcı) kodu vurgulanmıştır. 5  katılımcı ‘’ailelere seminer, etkinlik 
düzenleme’’ boyutunu vurgulamıştır. ‘’okul içerisinde kurum ve kuruluşlarla beraber etkinlik düzenleme. 
(STK,Üniversite,Afad) 4 katılımcı tarafından dile getirilmiş. 3 katılımcı ise ‘’okula akademisyen, tanınmış kişi davet 
etme’’ ifadeleri söylenmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

 Ö4: Okulun ve çevrenin şartlarından dolayı bu tür etkinlikler yapamıyorum. 

Okul, aile ve toplumla işbirliği yapma konusunda Türkçe öğretmenleri, velilere öğrencilerin dil gelişimi 
hakkında bilgi verebilme, veli ziyaretleri yapma gibi etkinliklerde bulundukları söylenebilir. Bunun yanında Türkçe 
öğretmenleri velilerin ilgisiz kaldığını ifade etmiştir. Ulusal bayram ve törenlerde görev alabilme ve öğrencilere 
de önemini hissettirebilme, öğrencilere de görev verebilme konusunda çalışmalar yaptıkları söylenebilir. Okulun 
kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapma konusunda veli ve çevrenin 
şartlarından dolayı çok fazla etkinlik yapamadıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmaya katılan 20 Türkçe öğretmenine ‘’Türkçe alanında mesleki gelişimini sağlama’’ konusunda 
görüşleri sorulmuştur. Elde edilen cevaplara dayalı olarak içerik analizi yapılmış ve bunun sonucunda iki tema ve 
bu temalara ilişkin kodlar ortaya çıkmıştır. Kodlar ifade etme sıklığı açısından sayısallaştırılmıştır.  Buna göre elde 
edilen veriler Tablo 6’da  özetlenmiştir. 

Tablo 6. 
Türkçe Alanında Mesleki Gelişimini Sağlama 

Tema Kodlar  f 

Toplumsal liderlik 
yapabilme 

Çevrenin ihtiyaçlarını tespit edebilme. 9 

Öğrenciler aracılığıyla çevrenin ekonomik ihtiyaçlarını 
tespit edip yardım etme. 

5 

Projeler hazırlayıp,uygulama.(Kardeş köy okulu projesi) 1 

Okul çağında olup okula devam etmeyen öğrencileri tespit 
etme. 

1 

Hasta ziyaretleri yapma. 1 

STK ile iş birliği yapma. 1 

Bu konuda bir şey yapamama. 1 

 Toplam  19 
 

Kendi mesleki yeterliklerini 
belirleyebilme 

Öğrencilerden görüş alabilme. 15 

İdarenin görüşlerini alabilme. 4 

Gelen görüşler doğrultusunda eksikleri tamamlama. 4 

Meslektaşlardan görüş alabilme. 3 

Görüş almama. 1 

 Toplam 27 

 

 

Tablo 6’dan devam 

Tema Kodlar  f 
 

Bilimsel araştırma yöntem 
ve tekniklerini kullanabilme 

Akademik çalışma yapmama. 14 

Edebi türlerde yazma (şiir,anı, masal, öykü,deneme). 8 

Akademik çalışma yapma(makale, bildiri, poster). 5 

Türkçe arşivi oluşturma. 2 

 Toplam 29 
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“Toplumsal liderlik yapabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 7 kod belirlenmiştir. Buna göre  katılımcıların en 
çok üstünde durdukları husus (9 katılımcı) ‘’çevrenin ihtiyaçlarını tespit edebilme’’ kodu olmuştur. Bunu destekler 
nitelikte ‘’öğrenciler aracılığıyla çevrenin ekonomik ihtiyaçlarını tespit edip yardım etme.’’ (5 katılımcı) boyutu 
vurgulanmıştır. Ayrıca projeler hazırlayıp,uygulama.(Kardeş köy okulu projesi), okul çağında olup okula devam 
etmeyen öğrencileri tespit etme, hasta ziyaretleri yapma, STK ile iş birliği yapma, bu konuda bir şey yapamama 
kodları da birer katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

 Ö11: Öğrenciler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini tespit edip yardım ulaştırabiiyorum. Onun  dışında kapsamlı 
bir şey yapamıyorum. 

“Kendi mesleki yeterliklerini belirleyebilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 5  kod belirlenmiştir. Buna göre  
katılımcıların en çok üstünde durdukları husus ( 15 katılımcı) ‘’ Öğrencilerden görüş alabilme’’ kodu 
vurgulanmıştır. ‘’idarenin görüşlerini alabilme’’ (4 katılımcı) bir diğer vurgulanan boyut olmuştur. Yeterlikleri 
belirleme konusunda en önemli nokta olan ‘’gelen görüşler doğrultusunda eksikleri tamamlama’’ 4 katılımcı 
tarafından ifade edilmiştir. Bunu takiben, ‘’meslektaşlardan görüş alabilme’’ kodu 3 katılımcı tarafından 
söylenmiştir. 1 katılımcı tarafından da’’ görüş alamama’’ kodu ifade edilmiştir.  

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

Ö3: Evet görüşlerini alıyorum, meslektaşlarımdan, öğrenci ve velilerden görüş alıyorum kendim  hakkında.  

‘’Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme’’ ile ilgili tema çerçevesinde 4 kod belirlenmiştir. 

Buna göre  katılımcıların en çok üstünde durdukları husus (14 katılımcı) ‘’akademik çalışma yapmama’’ kodu 

vurgulanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin alanlanın getirdiği bilgi ve birikimden dolayı ‘’edebi türlerde 

yazma.(şiir,anı,masal,öykü,deneme.)’’ kodu 8 katılımcı tarafından dile getirilmiş. Bunun dışında yüksek lisans 

eğitimi tamamlayan öğretmenlerin ‘’akademik çalışma yapma(makale,bildiri,poster)’’ boyutlarını vurguladıkları 

edilmiştir. Ayrıca alanla ilgili bilgi v e tecrübeleri kaydetmek amacıyla ‘’Türkçe arşivi oluşturma’’ boyutu da 2 

katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 

Ele alınan tema ve kodlara ilişkin katılımcılardan birinin açıklamaları şöyledir: 

Ö20:Akademik olarak değil ama Türkçe dersi ile ilgili arşiv oluşturuyorum. Kaynaklarımı bir yerde 

biriktiriyorum. 

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe alanındaki mesleki gelişimini sağlama 
konusunda çevrenin ihtiyaçlarını tespit edebilme ve yardım ulaştırabilme, projeler düzenleyip uygulayabilme az 
da olsa şartlardan ulaşamama bulgularına ulaşılmıştır. Kendi mesleki yeterliklerini belirleyebilme konusunda 
Türkçe öğretmenlerinin öğrenci, meslektaş, idare ve veli görüşlerinden yararlandığı söylenebilir. Az da olsa görüş 
almama ifadesi söylenmiştir. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme konusunda Türkçe 
öğretmenleri yüksek lisans tamamlayanlar dışında akademik çalışmada bulunmadığı söylenebilir. Ancak Türkçe 
arşivi ve edebi türler noktasında ürün ortaya koydukları söylenebilir. 

                                                                       Sonuç ve Tartışma  

 Yapılan araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretim sürecini planlama ve uygulama  alanında 
kendilerini yeterli buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin Türkçe öğretim sürecini planlama ve uygulama  
alanındaki görüşlerinin  okulun fiziki koşullarına ve öğrencilerin motivasyonuna ve teknolojik kaynakların bazı 
noktalarda yetersiz olmasına göre farklılık gösterdiği söylenebilir.Elde edilen bulgulara paralel bir şekilde, 
İskender, Yiğit ve Bektaş (2015) Türkçe öğretmenlerinin öğretim sürecini planlama ve uygulama konusunda 
yeterli olduklarını tespit etmiştir. Türkçe öğretmenlerinin dil gelişimini sağlama konusunda kendini yeterli 
gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunda,  Türkçe öğretmenlerinin dört temel dil becerisi üzerinde yaptıkları 
etkinlikler ve yöntem teknikler doğrultusunda çalışmalar yaptıkları görüşlerini dile getirmeleri etkili olmuştur.Elde 
edilen bilgilere paralel olarak Şengül ve Alkaya(2016) Türkçe öğretmenlerinin dört temel beceriyi geliştirmede 
kendilerini yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Aynı şekilde Ülper ve Bağcı (2012) Türkçe öğretmenlerinin özel alan 
yeterlikleri il e ilgili yaptıkları çalışmada elde ettiği sonuçlarla da örtüşmektedir.  Türkçe öğretmenlerinin dil 
gelişimini izleme ve değerlendirmede kendilerini yeterli buldukları görülmüştür.  Bunda Türkçe öğretmenlerinin 
ölçme amaçlarını belirleme ve ölçme sonuçları konusunda geri bildirim sağlamaya yönelik görüşleri ve öğretimde 
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ona göre düzenlemeler yapma konusundaki görüşleri etkili olmuştur.Elde edilen bulgulara paralel bir şekilde, 
İskender, Yiğit ve Bektaş (2015) Türkçe öğretmenlerinin dil gelişimini izleme ve değerlendirme konusunda yeterli 
olduklarını tespit etmiştir. Coşkun, Özer, Tiryaki (2010) Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme 
konusunda yeterli olduklarını tespit etmiştir. Yapılan araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe alanında 
mesleki gelişimini  sağlama konusunda  kendini yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  Bunda toplumsal liderlik 
yapabilme konusunda yaptıkları çalışmalar ve mesleki gelişimleri konusunda öğrenci, veli, meslektaş ve yönetici 
görüşlerinden yararlanabildiklerini ifade etmeleri etkili olmuştur. Bunun yanında akademik boyutta çalışma 
yapma konusunda Türkçe öğretmenleri kendilerini yeterli görmediğini de görüşlerinde ifade etmiştir. Elde edilen 
bulgulara paralel olarak, İskender, Yiğit ve Bektaş (2015) Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimini sağlamada 
kendilerini yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Maltepe (2011) Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri ile 
ilgili yaptığı çalışmadaki sonuçlar ile örtüşmektedir.  Daha önce yapılan birçok çalışmada farklı branşlardaki 
öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Zaman, Siyamoğlu, Özgürbüz, Veısalov 
(2016) coğrafya öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine göre  kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır. 
Aynı şekilde Kahramanoğlu ve Ay (2013) sınıf öğretmenlerinin kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır.  

 

Öneriler 

Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleriyle ilgili görüşleri, daha geniş bir örneklemde kapsamlı bir 
çalışma ile belirlenebilir. Türkçe öğretim sürecini planlama ve uygulama alanındaki yeterliklerini artırabilmeleri 
için okulların teknolojik donanımı daha kısa sürede iyileştirilmelidir. Türkçe öğretmen yeterlikleri açısından 
öğretmenlerin durumu farklı veri toplama yöntemleri (gözlem, yönetici görüşü, veli, öğrenci görüşü… vb) 
kullanılarak belirlenebilir. Böylelikle karşılaştırmalı analiz yapmak mümkün olabilir. 
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Süreçlerinde 

Düşünsel Anlamları Çözümleme Yeterliliklerinin Geliştirilmesi 

Dilek ÜNVEREN KAPANADZE 309, Soner ÖZKAN310 

Öz 

Günümüz dünyasının ve öğrenme-öğretme ortamlarının çoklu uyaranlarla dolu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda iletinin sunulma biçimi başta olmak üzere anlamlandırılması ve değerlendirilmesinde 
eleştirel düşünme becerisi ve eleştirel dil bilinci ve farkındalığı olgularıyla birlikte ifade edilen eleştirel okuma 
becerisinin geliştirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir.  Ortaokul Türkçe dersinde sekizinci sınıf öğrencilerinin 
eleştirel okuma süreçlerinde düşünsel anlamları çözümleme yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırmada deneme öncesi desenlerden tek gruplu ön test-son test modeli uygulanmıştır. 
Araştırmada katılımcılar; tipik durum örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Uygulama sürecinin dört hafta sürdüğü 
çalışmada veriler, uygulama esnasında yapılan video kayıtları ve başarı testi yoluyla toplanmış; verilerin analizinde 
hem nitel hem nicel analiz yöntemleri kullanılmıştır.  Araştırma sonunda öğrencilerin eleştirel okuma süreçlerinde 
eleştirel söylem çözümlemesinin eleştirel okuma yeterliliklerinin geliştirilmesinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bütün bunlarla beraber eleştirel söylem çözümlemesi gibi başka desenlemelerin de eleştirel okuma 
süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, eleştirel okuma, eleştirel söylem çözümlemesi 

Abstract 

Considering that today's world and learning-teaching environments are full of multiple stimuli, it is 
necessary to develop critical thinking skills and critical reading skills, which are expressed with critical language 
awareness and consciousness, to understand the message and the manner in which the message is presented. 
In this study, which was carried out in order to develop the competence of analysing and deriving meaning in the 
critical reading processes of 8th grade students in Turkish courses, one-group pre-test and post-test model was 
applied. The participants in the research were identified by typical case sampling. In the study, where the 
application process lasted for four weeks, the data were collected through achievement test and video recordings 
taken during the application. The data analysed by using both qualitative and quantitative analysis methods. At 
the end of the study, it was concluded that critical discourse analysis in students' critical reading processes was 
effective in developing critical reading competences. In addition to this, it has been suggested that other designs 
such as critical discourse analysis should be used in the development of critical reading processes. 

Keywords: Turkish teaching, critical reading, critical discourse analysis 

Giriş 

Modern dünyanın ve yaşam tarzının ortaya çıkardığı gereksinimler, günümüz bireylerinin belli düşünme 
becerilerine sahip olmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde eskiden olduğu gibi 
bilginin doğrudan aktarılması yerine düşünme becerilerini geliştirme önem kazanmış bir durumdur. Bu nedenle 
çağdaş okul tasarımlarında eleştirel düşünen, üreten, bilgiye ulaşma yollarını bilen öğrencilerin yetiştirilmesine 
uğraşılmakta, üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik programlar ve öğrenme-öğretme 
ortamları hazırlanmaktadır.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı Özel Amaçları şu şekilde vurgulanmaktadır:  

Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma 
ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini 
bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek 
duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri 
içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin 
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ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile 
mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir (MEB,2018).  

Bu amaçla hazırlanan programda öğrencilerin üst düzey beceriler adı verilen birtakım becerilere sahip 
olması hedeflenmiştir. Bu anlamda hedeflenen üst düzey düşünme becerilerinden biri de eleştirel düşünme 
becerisidir. Alan yazınında birçok tanımı yapılmış olan eleştirel düşünme becerisi; yapılandırmacı yaklaşımın ve 
çağdaş öğrenme kuramının önemle vurguladığı temel insan özelliklerinden biridir. Eleştirel düşünme, gerçeği 
nesnel bir şekilde algılama sürecini ifade eder. Bu anlamda eleştirel düşünme; bilgiye dayalı olarak akıl 
yürütmelerin ortaya konmasıdır. Gerçeği bütün olarak algılamak, tüm olumlu-olumsuz taraflarını araştırmak ve 
onun hakkında bir yargıyı ortaya koymaktır (Sünbül ve Kurnaz, 2012). Bilgiye ulaşmada, kullanmada ve üretmede 
problemi belirleyip ona çözümler sunmada bireyde geliştirilmesi istenen önemli bilişsel ve duyuşsal bir özellik 
olan bu düşünme becerisi öğrenme sürecinde bağımsız olmayı da ifade eden bir olgudur. Şüphe yok ki bütün bu 
tanımlamalar içinde eleştirel düşünme becerisinin varlık bulacağı yapılardan biri de eleştirel okuma becerisidir.  

Eleştirel Okuma ve Türkçe Öğretimi 

Eğitimin bütün aşamalarında belirlenmiş temel ve ortak hedef hiç şüphe yok ki öğrencilerin eleştirel 
düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Bütün aşamadaki eğitim-öğretim kurumlarında önemsenen bu olgu, 
sadece ana dildeki metinlerin analitik hale getirilmesinde değil; aynı zamanda yabancı dilde kaleme alınmış 
metinlerin çözümlemesinde de kullanılmaktadır. 

Genel itibariyle; bireyin kâğıt üzerindeki sözcük dizilerinden anlamlar çıkarabilme, kendi demek istediklerini 
de imler aracılığıyla kâğıt üzerine dökebilme becerisi olarak tanımlanan temel okuma yazma becerisi sadece bilgi 
edinme ve birtakım soruların cevaplarını bulmada bir araç değildir. Nitekim okuma eylemi başta iletişimsel 
boyutu olmak üzere okunacak metnin türüne göre de değişmektedir. Her okuma edimi bir hedefe yöneliktir. Adı 
belli olsun ya da olmasın bireyi okumaya yönlendiren bir amacı vardır (Göktürk, 1997; Özdemir, 2018).  Tam bir 
çerçeve çizilip sınırlandırılamasa da eleştirel düşünme ve okuma becerisi bu anlamda bir bütün olarak 
düşünülmesi ve ele alınması gereken bir olgu olmanın yanında farklı ve yeni yaklaşımlarla da zenginleştirilebilecek 
bir alanı ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle bu durum ana dili öğretimi bağlamında düşünüldüğünde; Türkçe 
dersinin temel amacı anlama-anlatma becerilerini geliştirmektir. Bu beceri alanlarının geliştirilmesinde birçok 
uygulama, tür, yöntem, teknik işe koşulmakla beraber; bunların eğitim-öğretim sürecine katkısı da sorgulanmış 
ve her zaman bunların geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Okunan her metinde, yapılan uygulamalarda ve 
etkinliklerde öğrencinin temel dil becerisinin geliştirilmesi temel amaç olmuştur (Güneş, 2013; Kırkkılıç ve Akyol, 
2013).   

Birçok tanımı yapılmış olan eleştirel okuma ana hatlarıyla; yargılayarak ve çözümleyerek okuma işidir. 
Yazarın ve okuyucunun birlikte katkı sağladığı ve genel itibariyle okuma sürecinin sonunda yeni bir anlayışın 
ortaya çıktığı eleştirel okuma; yazarın ortaya koyduğu savları tartma, bu düşünceleri ne derece iyi bir şekilde 
desteklediğini değerlendirme, metinde ifade edilen yapıların ötesine geçerek metinin üreticisinin neleri ima 
ettiğine karar verme sürecidir (Özüdoğru, 2016).  Denilebilir ki eleştirel okuma; bir metnin en üst seviyede 
anlaşılma ve anlamlandırma işidir. Bu anlamda iyi bir yorumlama ve değerlendirme becerisi gerektirir. Birtakım 
sentezlemeler yapmak bu okuma türünün en bariz özellikleri arasındadır. Okuyucunun aktif olarak sürecin içinde 
yer aldığı, çözümlenecek olan metnin herkes tarafından bilinen, açıkça ortada olan yüzeysel anlamlarından 
sıyrılarak daha fazlasını anlama uğraşıdır.  

Türkçe ders kitapları ve öğretim programlarında eleştirel okuma; Öğrencilere okudukları hakkında soru 
sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini sağlamak; konuyu olumlu ve olumsuz yanları ile ve 
tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını buldurma olarak çerçevelendirilmiştir. Bununla 
beraber uygulama aşaması ise Metni okurken öğrenciler, katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve zihinlerinde 
oluşan sorulara cevap ararlar şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 2005).  Bu tanım ve uygulamadan da anlaşılacağı 
üzere eleştirel okumanın temel olguları olarak soru sorma becerisi, düşünme, tarafsız bir bakış açısı geliştirerek 
değerlendirme sayılabilir.  

Bütün bu olgu ve tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere eleştirel okuma; bilginin ve teknolojinin kuşattığı 
böylesi bir dünyada öğrencilerin kendilerine sunulanı doğrudan alıp kullanması yerine; düşünmesini, 
araştırmasını, sorgulamasını, örtük yapıları analitik hale getirmesini, probleme çözüm bulmasını ve bilgiyi 
yapılandırmasını gerekli kılan bir okuma yöntemidir. Değişen dünyada haliyle eleştirel okuma ile ilgili olgu ve 
kavramlar da değişmekte, var olan eleştirel okuma bilgisinin üzerine yeni bilgiler eklenmektedir. Bu anlamda 
eleştirel okuma olgusunun da başka olgu hatta disiplinlerle yeniden yapılandırılması yoluna gidilmektedir. 
Bunlardan biri de eleştirel söylem çözümlemesi temelli eleştirel okumadır.  

Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Tanımlar, Ana Hatlar 
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Fairclough ve Wodak (Akt. Doğan, 2017) eleştirel söylem çözümlemesinin temel ilkelerini şöyle özetler:  

1. ESÇ toplumsal sorunlarla ilgilenir. 
2. Güç ilişkileri söylemseldir. 
3. Söylemi, kültür ve toplum meydana getirir. 
4. Söylem ideolojik işle uğraşır. 
5. Söylemlerin tarihsel olma özelliği ve boyutu vardır. 
6. Söylem çözümlemesi, açıklayıcı ve yorumlayıcıdır. 
7. Söylem, bir tür toplumsal eylemdir.  

Bu anlamda Eleştirel söylem çözümlemesi kuramsal ve yöntemsel olarak özetle şu şekilde ifade edilebilir:  

 ESÇ, söylemi toplumsal etkileşimin sonucunda ortaya çıkmış olan bir toplumsal eylem şekli 
olarak ele almaktadır. Bu nedenle ESÇ’de söylemin/dilin toplum ve kültürü, toplum ve kültürün de 
söylemi şekillendirdiği varsayılır. Başka bir ifadeyle toplumsal pratiklerin bir yansıması ve şekli olan 
söylem; toplumu biçimlendirirken dönüşen ve değişen toplumsal olgu ve pratikler de söylemi 
biçimlendirmektedir.  

 Eleştirel söylem çözümlemesi her şeyden önce eleştirir. Var olan, bizlere gerçek olarak sunulan 
ve yine var olduğu şekliyle kabullenilen bütün uygulama ve pratiklere karşı çıkar.  

 Yine ESÇ, dil ve toplumun bir arada olması nedeniyle toplumdaki güç ve iktidar ilişkilerinin göz 
önünde bulundurulması gerektiğini ifade eder.  

 Eleştirel söylem çözümlemesi alabildiğine öznel bir çalışma alanını ifade eder. Araştırmacı 
çözümleme yaparken kendi bilgilerinin yanı sıra ön kabul ve ön yargılarını, değerlerini, ideolojik 
dünyasını, dilin kullanıldığı sosyo-kültürel bağlamı da kullanır.  

 Eleştirel söylem çözümlemesinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı konusunda tek ve değişmez bir 
yöntemden bahsedilemez. Çözümlemenin sınırlarını ve çerçevesini ancak çözümleme yapacak olan 
araştırmacının amacı, ne tür toplumsal sorunlar üzerine eğildiği, araştırmacının dünya görüşü ve 
söylemin türü belirler (Doğan, 2017; Özüdoğru, 2016).  

Söylemin diğer söylemlerle ilişkili olma özelliği vardır. Bu anlamda karşılıklı olarak yeniden üretilmesi söz 
konusudur. Böyle bir ilişki söylemin kendi kendini ve diyaloğa dayalı inşasına yardımcı olur (Doyuran, 2018). Bu 
durum söylemin yorumlanmasının söylemin yeniden inşası olarak nitelendirilebilir. Yorumun metnin kendisi 
dışında yeni bir şey söyle me işi olduğu açıktır. Esasında bu durumda yeni olan yorum değil; yorumda metinle ilgili 
olarak ortaya çıkarılmış olan geri dönüşüm ve inşadır. İşte bu noktada eleştirel söylem çözümlemesinde metni 
anlama, yorumlama süreçlerinden yola çıkılır ve bir sonuca ulaşılır. Eleştirel söylem çözümlemesi de bu bağlamda 
disiplinlerarası bir çözümleme yöntemidir. Çözümleme yaparken temel amaç; asıl söylenmek isteneni metnin iç 
ve dış bağlamı içerisinde ortaya koymaktır. Söylemde saklanmış olanı ortaya çıkarmaktır.  

Eleştirel Söylem Çözümlemesi (Esç) Temelinde Eleştirel Okuma 

Eleştirel düşünme becerisi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu olgunun öğrencilere bir beceri 
olarak kazandırılması sürecinde ana dili dersi öğretmenlerinin diğer öğretmenlerden daha fazla performans 
ortaya koydukları da görülmektedir. Birçok şekilde yapılabilen eleştirel okumanın eleştirel söylem çözümlemesi 
gibi disiplinler arası hatta yer yer disiplinler üstü bir olguyla yapılması ise yeni bir durumdur. Zira söylem 
kavramının içeriğinin geniş ve birçok kere sınırlanamaz olması, haliyle eleştirel düşünme ve okuma süreçlerine 
de yeni bir alan açmaktadır.  

Birçok tanımı yapılmış olan eleştirel okumanın en temel hedefi, bireylerdeki dil ile ilgili farkındalığın ve 
bilincin artırılmasıdır (Özüdoğru, 2016). Nitekim bireyler, gündelik yaşamlarında yazılı ya da sözlü birçok dil 
örnekleriyle karşılaşmaktadır. Bu örnekleri gerek üreten gerekse alıcı konumunda olan kişilerin dünyaya bakışları, 
ideolojik hassasiyetleri, iktidar mücadelelerine atfettikleri anlamlar ile bu olgular arasındaki bağlantıları fark 
edebilmesi ve anlamlandırabilmesinde bu dil farkındalığının yadsınamaz yerinin olduğu aşikârdır.  

En genel ifadesiyle; dilin ve dil kullanım durumlarının toplumsal bir kavram olarak ideoloji, iktidar gibi başka 
sosyal olgularla çok yakın ilişkili olduğu hakikatinden yola çıkarak bir dil kullanımını çözümleme işi olan eleştirel 
söylem çözümlemesinin eleştirel okumanın temeline oturtan bir yöntemin işe koşulması herhangi, sıradan diye 
nitelendirilebilecek dil konuşmalarında dahi gizlenmiş birçok olgunun ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. 
Nitekim eleştirel okuma özünde; bireylerin/öğrencilerin dil ile ilgili farkındalıklarının artırılması olgusuna dayanır.  

Eleştirel okuma süreçlerinin eleştirel söylem çözümlemesiyle birlikteliği eleştirel okuma kavramına yeni bir 
bakış kazandırmakla birlikte, eleştirel okumanın söz varlığına da iktidar, ideoloji, iktidar-ideoloji ilişkileri gibi 
kavramları da eklemektedir. İlk bakışta öğrencilerin bilişsel gelişim süreçleri ve Türkçe dersinin bağlamı 
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düşünüldüğünde adeta bu türden okumanın yalnızca politik metinlerle yapılabileceği izlenimi uyandırmış 
olduğundan yer yer sakıncalı değerlendirilebilecek bu durum, öğrencilere bu kavram örüntülerinin içeriği ve 
anlamları öğretildikten sonra; eleştirel okumanın sadece politik/siyasi metinlerle değil, her türlü metinle 
yapılabileceği gösterilebilir.    

Eleştirel söylem çözümleme temelinde eleştirel okumanın ne şekilde yapılacağı konusunda çeşitli ve farklı 
modeller geliştirilmiştir. Bu farklılığı meydana getiren temel etkenler ise şunlardır: 

 Çözümlenecek söylemin yani metnin ya da metin parçasının türü, 
 Kullanılacak yöntemin türü,  
 Çözümleyecek olan kişinin/okurun özel amaçları, çalıştığı söylem türleri ve dikkat çekmeye 

çalıştığı toplumsal sorunlar (Özüdoğru, 2016). 

Eleştirel söylem çözümlemesinde anlama ve yorumlama süreçleriyle elde edilen verilerden yola çıkarak 
sonuca gidilir. Çözümlemenin gerçek ya da gerçeğe yakın bir sonucu ortaya koyabilmesi için sistemli bir çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Bu sistemli çalışmada izlenecek yol; söylemin dilsel yapılarını incelemek, söylemin çerçevelediği 
olay örgüsüne ulaşmak, anlamı ortaya koymak, yorumlamak ve sonuca yani sosyal çözümlemeye gitmek şeklinde 
değerlendirilebilir. 

Şüphe yok ki eleştirel okuma insanlarda herhangi bir olgu ya da durum karşısında farkındalık artıracak en 
önemli araçlardandır.  Dünyanın her yerinde derin, hızlı ve yoğun toplumsal değişimlerin yaşandığı herkes 
tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu değişmeler şüphe yok ki sadece düşünce boyutunda değil; çoğu kere 
fark edilmese de dil boyutunda da gerçekleşmektedir. Hem dilin hem de toplumsal pratiklerin değiştiği böylesi 
bir yapıda birçok şeyi yeni ve farklı enstrümanlarla okuma gereksinimi doğmuştur. İşte eleştirel okuma 
süreçlerinde eleştirel söylem çözümlemesinin özelliklerinden faydalanılarak gerek toplumsal pratiklerin 
anlamlandırılmasında gerekse diğer değişimlerin anlamlı kılınmasında yararlanılabilir. Nitekim eleştirel okuma ve 
eleştirel söylem düşünmeyi merkeze alır haliyle böylesi bir okuma yapmak sorgulayarak ve bütün düşünme 
mekanizmalarını ortaya koyarak okumaktır.  

Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmanın amacı; Türkçe derslerinde eleştirel söylem çözümlemesinin (ESÇ) ilkeleri yoluyla 
gerçekleştirilecek metin inceleme uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri üzerindeki 
etkisini incelemektir. Ayrıca eleştirel okumanın nasıl yapılabileceğini göstermek, metinler incelenirken nelere 
dikkat edilebileceğini örnekler ve uygulamalarla ortaya koymak da bu çalışmanın amaçlarındandır. 

Araştırma, metnin içeriği ve bunun yazar tarafından nasıl ortaya konulduğunun anlaşılması hedefi 
doğrultusunda eleştirel söylem çözümlemesinin, toplumsal olguların dilsel kurgulamalar yoluyla bireylere ve 
toplumsal düzene nasıl yansıdığı ve nasıl işlendiğinin kavranması üzerine odaklanmıştır. Öğrencilerden okuma 
süreçlerinde; metnin konusunu oluşturan kişi veya olgularla beraber kullanılan eylemlerin fiziksel/tinsel gibi ne 
tür süreçlere karşılık geldiğini bulmaları istenmiştir. Öğrencilerin, kullanılan eylemlerle cümlenin diğer öğeleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemeleri istenerek metindeki eylemlerin düşünsel anlam yapılarına katkısının bulmaları 
hedeflenmiştir. Bununla beraber işlevsel dilbilgisi modelinden yararlanılarak belirteçlerin 
cümlelerin/cümleciklerin kip yapısında ne şekilde göründükleri ve metindeki koşulları nasıl belirginleştirdiklerinin 
anlaşılması amaçlanmıştır.  

Ayrıca, metinde görünmez ya da gizil olarak bahsedilen biri/olgu var mıdır, varsa nasıl bahsedilmektedir, 
sorularından hareketle bu kişinin/olgunun tanımlanması için kullanılan isim, sıfat gibi yapıların varlığının tespit 
edilmesinin, düşünsel anlamları çözümlemedeki katkısı araştırılmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Eleştirel okuma süreci içerisine eleştirel söylem çözümlemesinin ilkeleri dâhil ederek öğrencilerin eleştirel 
okuma becerisi üzerinde etkisinin araştırıldığı bu çalışmada deneme öncesi desenlerden tek gruplu ön test-son 
test modeli uygulanmıştır. Deneme öncesi desenlerden tek grup ön test-son test deseninde araştırma yapan kişi, 
katılımcılara müdahale yapılmadan önce bağımlı değişkeni ölçmek adına bir ön test gerçekleştirmek suretiyle tek 
grup son test desenini geliştirir ve ortaya koyar. Uygulamadan önce katılımcı bağımlı değişken yönünden ölçülür. 
Sonra bağımsız değişken uygulanır ve bağımlı değişken tekrar ölçülür. Bu iki test arasındaki fark ise söz konusu 
müdahalenin ne kadar etkili olduğunun göstergesidir (Aypay, 2015).  

Evren ve Örneklem 
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Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesinden 
yararlanılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini de 8. Sınıf öğrencilerinin katılımı oluşturmuştur. Çalışmaya 21 öğrenci 
katılmıştır. Araştırma örnekleminin bu sınıf düzeyinden seçilmiş olmasının nedeni, bu yaş düzeyinin eleştirel 
okuma becerisini belli ölçüde edinmiş olmasıdır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanması sürecinden önce yapılan alanyazın taraması sonucunda öğrencilerin 
eleştirel okuma becerilerini daha da geliştirecek sorular ve metni anlamlandırmaya yönelik stratejiler tespit 
edilmiştir. Alanda eleştirel okumaya yönelik yazılmış olgular, maddeler toplanmış; alan uzmanlarının görüşlerine 
sunulmuştur. Eleştirel okuma becerilerininim geliştirilmesine yönelik soru, madde ve olgular belirlendikten sonra 
eleştirel okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik metinler belirlenmiş ve etkinlikler oluşturulmuştur. Veri 
toplama araçları; araştırmacılar tarafından hazırlanan ve alan uzmanı beş kişinin görüşü de alınarak son hali 
verilen başarı testi, öğretmen gözlemleri ve video kayıtlarıdır. 

Araştırma için uygulanan başarı testi hazırlanırken önce alanyazın taraması yapılmış ve 10 sorudan oluşan 
amaca uygun bir taslak oluşturulmuştur. Bu taslak metin alan uzmanı kişiler tarafından tartışıldıktan sonra soru 
sayısı 5’e indirilerek öğrencilere uygulanmıştır. Yine testin kapsam geçerliliğinin belirlenmesi için alanında uzman 
üç akademisyen ve iki öğretmenin görüşleri alınmıştır. Güvenirlik ve geçerlilik için izlenen bir diğer yol ise veri 
çeşitlemesidir. Bu anlamda doküman incelemesi, öğretmen görüşüyle beraber video kayıtları kullanılmıştır. 
Ayrıca verilerin çözümlenmesinde farklı araştırmacılardan da yararlanılmıştır. 

Veri Analizi  

Sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma süreçlerinde düşünsel anlamları çözümleme yeterliliklerinin 
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve süreç video ile kaydedilmiştir. Sınıf içi etkileşim ve öğrenme-öğretme 
durumlarına olumlu katkı yapan bu kayıtlar aynı zamanda araştırma verilerinin toplanması ve çözümlenmesine 
de katkı sağlamıştır. Her dersin sonunda bu kayıtlar makro yapılarıyla, mikro analizler ise diğer diğer verilerle 
birlikte ele alınarak çözümlenmiştir. Çözümleme alan uzmanı kişilerce görüş birliği ve ayrılığı bağlamında 
değerlendirilmiştir.  

Araştırmada ön test ve son test için hazırlanan başarı testine öğrencilerin verdikleri cevaplar 100’lük 
puanlama üzerinden değerlendirilmiştir. Öğrencilerin aldıkları puanlar SPSS programı ile analiz edilmiş, veri 
setinin normalliğine Kolmogorov Smirnov Testi ile bakılmış, tek değişkenli normal dağılımı olup olmadığı 
araştırılmıştır. İlişkili iki ölçüme ait puanların normal dağılması nedeniyle t-test yapılmıştır. T-testin amacı; 
birbiriyle ilişkili iki örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının test edilmesidir (Seçer, 2015-
Kilmen, 2015).  Sonuçlar tablo halinde gösterilmiştir. 

Bulgular 

Yapılan çalışmalar öncesi ve sonrasında, çalışma grubuna ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Verilerin 
analizi sonucunda elde edilen tablolar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. 

Ön-test Son-test Verilerinin Dağılımının Kolmogorov Smirnov Testi Sonucu 

 Ön Test Son Test 

N 21 21 

X 3.32 8.94 

ss .220 .279 

Kolmogorov-Smirnov Z .929 1.200 

p .341 .112 
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Araştırmanın başında veri setinin normalliğine bakılmış, tek değişkenli normal dağılımı olup olmadığı 
araştırılmıştır. Böylelikle hangi analiz tekniğine karar verileceği belirlenmiştir. Yapılan analizde dağılımın; sürekli 
ve simetrik bir dağılım gösterdiği, dağılım aritmetik ortalaması, modu ve medyanının neredeyse birbirine eşit 
olduğu tek değişkenli normal dağılım testlerinden Kolmogorov Smirnov testiyle görülmüştür.  

Tablo 1’de öğrencilerin ön-test ortalaması 3.32, standart sapması .220, Kolmogorov-Smirnov Z değeri 0,929 
ve buna karşılık gelen anlamlılık derecesi de 0,341 bulunmuştur. Öğrencilerin son-test ortalaması 8.94, standart 
sapması .279, Kolmogorov-Smirnov Z değeri 1.200 ve buna karşılık gelen anlamlılık seviyesi de .112 bulunmuştur. 
Anlamlılık seviyesinin, araştırmada istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilen 0,05’ten büyük çıkması, istatistiksel 
açıdan örneklemdeki ön-test verilerinin normal dağılımlı olduğunu göstermektedir. Bu ise araştırmada elde edilen 
verilerin parametrik testler ile değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.  

Sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma süreçlerinde düşünsel anlamları çözümleme yeterliliklerinin 
incelendiği bu çalışmada, öğrencilere ön test ve son test şeklinde uygulanan başarı testi sonucu elde edilen veriler 
SPSS ortamında analiz edilmiş; süreç sonunda metinleri çözümleme yeterliliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır.  Uygulanan testten elde edilen veriler t-test ile analiz edilmiş ve bulgular Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2. 
Başarı Testinin Ön Test-Son Test Puanları t-test Sonucu. 

 N X  S Sd t p 

Ön test 21 3,24 1,65 

20 -13,57 ,000 Son 

test 21 8,87 ,72 

(t(20)= -13,57; p<,05) 

Çalışma grubuna sürecin başında ve sonunda yapılan testin sonuçları incelendiğinde Eleştirel Söylem 
Çözümleme (ESÇ) odaklı bir eleştirme okuma ve çözümleme yapılması sonucunda anlamlı bir farkın olduğu 
görülmektedir (t(20)= -13,57; p<,05). Öğrencilerin uygulama öncesi puanlarının ortalaması X = 3.24’ken 
uygulamalar sonrasında X =8.87’ye çıkmıştır. Bu bulgu, ESÇ temelli eleştirel okuma uygulamasının, öğrencilerin 
düşünsel anlamları çözümleme yeterliliklerini artırmada önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
anlamlılık son test lehine P<0.00 olarak yansımış, bu anlamda ESÇ merkezli olarak yapılandırılan okumalar sonrası 
öğrencilerin metinleri çözümleme ve eleştirel okuma uygulanan yöntemin eleştirel okuma becerilerinde daha 
etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Ön test sonrasında eleştirel okuma süreci dört aşamalı olarak planlanmış gerek süreçte gerekse süreç 
sonunda yapılan son testte öğrencilerin verdikleri cevaplar, bulgularla bir arada verilerek katılımcıların yaptıkları 
çıkarımlar, çözümlemeler gösterilmeye çalışılmıştır. 

Metnin bağlam özelliği içesinde ifade edilen söylem alanından yola çıkarak öğrencilerden eleştirel okuma 
süreçlerinde ESÇ merkezli olarak metin çözümlerken yapılması istenenler dört aşamadan oluşturulmuştur. 
Soruların sıralaması da yine bu aşamalara göre düzenlenmiştir.  

I. Aşama:  

Metindeki düşünsel anlamları ortaya çıkarırken metinde asıl olarak kim ya da kimlerden bahsedildiğinin yanı 
sıra başka kişi ya da varlıkların olup olmadığı; metin içerisinde örtük olarak bahsedilen kişi ya da başka varlıkların 
olup olmadığı ve bunların tanımlanması için ne tür leksik ve anlamsal yapıların kullanıldığının belirlenmesi 
istenmiştir. Öğrencilerden bunu yapmaları istenirken salt anlamsal kurgudan yola çıkmamaları istenmiş; bununla 
beraber bu anlam ilgisini ortaya koyan morfolojik unsurlarla bunu somutlaştırmaları gerekliliği de verilen 
yönergeye eklenmiştir. Aşağıda verilen cümle, daha önce öğrencilere verilen ve üzerinde çalışılan metinden 
alınarak yukarıda bahsi geçen unsurlar bağlamında öğrenciler tarafından çözümlenecek nitelikte soru olarak 
sunulmuştur.  

Uzaktan denizin kayalara çarptığını, kayaların denize ve denizin kayalara homurdandığını duyuyorduk. 
Küçük kız çocuğu bu durum karşısında biraz ürkmüş gibiydi.  Annesinin yemenisine tutunmuş, öylece ne olacağını 
anlamaya çalışan gözlerle bakıyordu. 
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Öbeğin tamlananı yani ana kurucu morfolojik açıdan bitimli fiil şekline sahiptir. Bu cümlede yüklem görevi 
üstlenmiştir (duyuyorduk). Duyuyorduk fiil şekli, leksik anlamıyla eylemin göstergesidir. Morfolojik araçlar, 
eylemin gerçekleştiği zaman dilimine dair bildirimi iletir. (-yor-du), hem özneye ait eylemi yapanın bağlantısının 
belirtisini (-k) ve bilgisini taşır. Yazar bu anlatımda, özneyi varlık veya nesne olarak algılanan bağımsız isimsi bir 
göstergenin leksik içeriği ile ayrıca belirtmeye gerek duymamıştır. 

Bu bağlamda öğrencilerden bazılarının verdikleri cevaplar şu şekildedir: 

“Bu cümlenin yüklemi ‘duyuyorduk’ sözüdür. Bu cümlede verilmese de yüklemdeki –k ekinden işi yapan 
kişiler bizleriz. Evet, bir tane iş var ama yapan kişiler birden fazla yani çoğul.” (Ö: 4). 

“Duyuyorduk ifadesi zaten birden fazla kişinin duyduğunu ifade ediyor. Ayrıca metinde kayalar kişileştirilmiş. 
Sanki canlı biriymiş gibi anlatılmış. Cümlede örtük olarak anlatılan bazı kişiler var, bunlardan biri de kişileştirilmiş 
olan dalgalar.” (Ö:14).  

Ders işleme sürecinde de metnin tamamı çözümlenirken öğrencilerin çözümleme süreçleri video kaydına 
alınmış dilin kullanıldığı bağlamı şekillendiren bir kültürel olgu ya da durumun olup olmadığının araştırılması 
istenmiştir. İşlevsel dil bilgisinin temel olguları bağlamında bir çözümlemenin yapılmasının yolunun açıldığı bu 
süreçte öğrencilerin cevabı şu şekilde olmuştur: 

“…homurdanan iki varlık var ama duyuyorduk yüklemi ‘denizin kayalara’ ifadesinden sonra geldiği için biz 
sanki sadece denizin homurdandığını duyuyormuşuz gibi. Yani kayalar burada etkisiz. Bu da yazarın seçimi. 
İsteseydi yüklemden önce kayaların homurdanmasını getirir ve bizim algımızı oraya çekerdi.” (Ö, 8)  

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere öğrenciler metni/metin parçasını çözümlerken metni var eden bütün 
birimlere bakabilmiş, leksik içerikte söz edilmeyen yapıları (özne), anlamsal olarak doğrudan ifade edilmeyen 
ancak söylemin imkânlarıyla verilen olguları bulabilmiş ve ifade edebilmişlerdir. Ayrıca cümleleri oluşturan 
öğelerin söz dizimi içerisindeki yerinden ziyade işlevine dair dil kullanımına odaklanabilmişlerdir.  

II.  Aşama:  

Çözümlemenin ikinci aşamasını metin içindeki eylemlerin ne olduğunun anlaşılması istenmiş bu bağlamda 
kullanılan eylemlerin nasıl süreçlere karşılık geldiğinin tespit edilmesi başka bir deyişle bu süreçlerin fiziksel mi 
yoksa tinsel süreçleri mi ifade ettiğinin belirlenmesi istenmiştir. 

Konuşma dilinde ve Türk dilinin yazılı eserlerinde istek kipinin, bir isteği ifade eden emir kipinin kullanıldığı 
anlatımlarda öznelliğin alabildiğine belirginleştiği gözlemlenir. Bu kip formunda anlatımın içeriği ile anlatımın 
bağıntılı olduğu gerçeklik arasındaki ilişki ifade edilirken konuşanın kendi görüşü, düşüncesi, duyguları, yorumu 
açık şekilde öne çıkar; bunu yapan kişinin de içinde bulunduğu bu öznelliği sezdirme konusunda bir çabasının 
olduğu da görülür (Dallı, 2017).  

Kimse görmesin konuştuğumuzu. (Y. Kemal) 

Kapat gözlerini kimse görmesin. (Şarkı Sözü) 

Birinci anlatımda kimsenin bilmemesi gereken, kimseye belli edilmeksizin yapılması istenen bir görüşmenin 
özellikle tanıdık birtakım kimseler tarafından görülme, fark edilme olasılığından tedirgin olma durumu vardır. Bu 
huzur bozan durum emir kipinin görmesin formuyla ifade edilmiştir.  

Diğer ifadede de aynı emir formu kullanılmış olmasına rağmen buyrukçu bir dil ve yaptırım söz konusu 
değildir. Alabildiğine öznel bir durumun dile getirildiği bu cümlede sevgiyle bağlı olduğu kimseyi kıskanan, sakınan 
ve başkasının görmesine dayanamayan bir kişi söz konusudur.  

Metindeki eylemlerin metnin anlam mimarisi içerinde ne tür süreçlere karşılık geldiğinin de araştırmasının 
yapıldığı bu çözümlemede öğrencilerden metinde kullanılan eylemlerden yola çıkarak cümlenin özne ve nesne 
olarak kullanılan öğeler arasındaki ilişkisel durumları yansıtan yapılar olup olmadığını da belirlemeleri istenmiştir. 
Bu anlamda video kaydı ve başarı testine yansıyan cevaplardan bazıları şu şekildedir:  

“Görmesin yüklemi şekil olarak emir kipinde ama bunu söyleyen kişi aslında karşısındakine emretmiyor. 
Korkusunu ifade etmiş burada. O nedenle buradaki fiil gerçek bir görmek değil.” (Ö: 16).  

“Bence her iki eylem de gerçek bir görmek değil. Birincisinde tedirginlik duyan bir adamın, ikincisinde ise 
kıskanç birinin duyguları var. Bu da bu eylemlerin emir olarak kullanılmadığını ortaya koyuyor” (Ö: 7).  
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Öğrencilerin bu ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda tarihsel dil bilgisi etrafında oluşan dil birimlerinin 
morfolojisinin maddi ve bilinen oluşumlarından ve sentaktik bir araya gelmelerden ziyade karşıdan ne şekilde 
algılandığı; iletişimin sağlanmasına olanak tanıyan dil birimleri olarak varlık bulduğunu göstermektedir.   

III. Aşama:  

Yazılı anlatımlarda öznel birtakım anlamların iletilmesinde kiplik gibi morfolojik araçlarla birlikte leksik 
katılımcılar da bu öznel anlamları iletme işlevini üstlenir. Kiplik bilgisi aktarma konusunda bu türden işlevsel 
nitelikli anlam taşıyıcıları Türkçede de bolca bulunmaktadır. Belki, bazen, böylece, galiba, sanki şüphesiz, zaten, 
elbette, evet, hayır, keşke… gibi. Bu anlamda Halliday’in işlevsel dil bilgisi modelinden de yararlanılarak sorular 
oluşturulmuştur. Nitekim işlevsel dil bilgisinde zarflar cümleciklerin ya da cümlelerin kip yapısında kipe eşlik eden 
sözcükler olarak değerlendirilir (Özüdoğru, 2016). Bu nedenle eleştirel okuma sürecinde kullanılan bu zarfların 
metindeki koşulları nasıl ve ne şekilde ortaya koyup belirginleştirdiğinin anlaşılması istenmiştir.  

 Salondakiler belki yaşımın küçüklüğünden dolayı bana büyük bir ilgi ve sevgi gösterdiler. (H. Edip, Mor 
Salkımlı Ev) 

Yukarıda verilen ifadedeki belki sözü, yaşımın küçüklüğünden dolayı ifadesinden önce getirilmek kaydıyla bu 
söz öbeği ön plana çıkarılmıştır. Konuşan kişi istediği takdirde şüphe yok ki bu leksemin yerini değiştirebilir, 
metinde yer alan diğer anlam kurucu yapılara öncelik verebilirdi. Belki salondakiler… özellikle salonda olanlar yani 
başkaları değil; belki büyük bir ilgi… konuşana yönelik haliyle başkalarına değil, şeklinde başka söz öbeklerine 
öncelik verebilirdi. Belki kipliği metinde yer aldığı haliyle kurucu bileşenleri öne çıkarmanın yanında yüklemin 
içeriğine ve anlatılanın tamamına bir bilgi iletme işlevini de üstlenmiştir.   

Modalite leksemleri söz dizimi içerisinde öbeklerde kurucu olmasalar dahi anlatılan olgunun içeriğine dair 
konuşanın görüşünü aktarırlar. Kendi başlarına bir anlam ilgisiyle kullanılabilecek nitelikte olmalarına rağmen 
daha çok kiplik bilgisi ifade eden bu yapılar anlamsal değil, işlevsel olarak kullanılır.  

Bu olgu ve durumlardan yola çıkılarak, öğrencilerin yukarıdaki ifadede sözü edilen dilbilgisi unsurunu ortaya 
koyup çözümleyecekleri şekilde soru olarak yapılandırılmıştır. Bu soru bağlamında, işlevsel dil bilime ait bir unsur 
olan; dili konuşanların neyi bilip bilmediğinden çok, dil ile neler yapabildiklerine ve nasıl anlamlar inşa ettiklerine 
dair öğrencilerin eleştirel okuma süreçleri araştırılmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

“Buradaki bence en önemli sözcük belki sözcüğüdür. Çünkü bu sözcüğü başka yere getirdiğimizde cümlenin 
anlamı değişebiliyor.” (Ö: 7).  

“…mesela belki sözcüğünü cümledeki yerinde değil de bana sözcüğünden sonra getirseydik bu sefer bana 
büyük bir ilgi gösterdikleri anlamı, olasılık olurdu. Oysa cümlede bu haliyle bana zaten büyük bir ilgi ve sevgi 
gösterilmektedir.” (Ö: 14).  

Bu cevaplar bağlamında denilebilir ki öğrenciler; kipe eşlik eden belirteçlerin anlam taşıyıcı işlevlerini fark 
edebilmiş ve eleştirel söylem çözümlemesinin düşünsel anlamları ortaya koyan metindeki koşulları 
çözümleyebilmişlerdir.  

IV. Aşama:  

Eleştirel söylem çözümleme sadece söylem yapılarını tanımlamak ve ona açıklık getirmek yerine, söylem 
yapılarını özellikle sosyal yapıya ve sosyal etkileşimdeki başarıya dayalı olarak açıklamaya çalışır. Söylem, metin 
ve toplumsal eylem boyutları arasında bir köprü vazifesi kurmaktadır.  Bu bağlamda toplumsal süreçler 
çözümlenecek söyleme belirli bir şekil verdiğinden bu sürecin çözümlenmesi söylemin üretildiği belli toplumsal 
şartlara bakmayı gerektirir (Ünveren Kapanadze, 2019). Araştırmanın en önemli boyutunu oluşturan bu bölümde 
dil ve toplum arasındaki diyalektik yani çift yönlü yapının eleştirel okuma sürecinde dil ve toplumsal davranış 
unsurlarının analitik hale getirilmesine çalışılmıştır. Nitekim eleştirel söylem çözümlemesi; daha önce de farklı 
boyutlarıyla ifade edildiği üzere söylemin tarihselliğine yaslanan, sosyo-bilişsel değerler dizisine hatırlatmalar 
yapan, metni çözümlerken gerekli arka plan bilgisinin anlaşılmasını tarihsel ve kültürel kodların açık hale 
getirilmesiyle mümkün kılınabileceğini yer yer dile getiren çok yönlü bir çalışma alanıdır.  

Söylem yazılı veya sözlü bir iletişim durumu veya bir metin olarak varlık gösterebileceği gibi bir tek cümleden 
oluşan bir slogan veya bir reklam, bir deyim veya bir atasözü olarak da oluşabilir ve karşımıza çıkabilir. Bu 
durumda söylem içindeki sözcüklerin birbirleriyle olan bağlantıları, sosyokültürel çerçeve ve olay örgüsü dikkate 
alınır (Çetin vd., 2011). İnsanlar sosyal bağlamlar içerisinde dili kullanırlar. Sözcükler boşta durmayıp bir bağlam 
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içinde geliştiğinden ve diğer söylem ve bağlamlarla ilişkiye içine girdiklerinden; bir söylem içinde kullanılan 
sözcüklerin kapsamı ancak bir bağlam içinde değerlendirilebilir. (Sözen, 1999). 

 Ben size oldum Kağan! Şimdi elimize yaylarınızı ve kalkanlarınızı alın! Buyan bize damga, bozkurdun sesi 
savaş çığlığımız, demir kargılarımız orman gibi olsun. (Tufan Gündüz, Oğuz Kağan Destanı). 

Bağlamın etkisiyle söylem sırasında ortaya çıkan birtakım ifade tarzları ya da sosyal dil yapıları vardır. Bu 
sosyal dil; Oğuz Kağan destanında, özellikle Oğuz Kağan’da kendini gösterir. Böylelikle, karşı tarafın davranışını 
kontrol eden, gücün her yerdeliğini hissettiren, güç ve iktidar odaklı sese sahip bir dil kurgulanmış olur. Ayrıca, 
Oğuz Kağan’ın çevresindekiler de bu güçlü sosyal dilin karşısında ona göre tavır almakta, bu buyrukçu söylemin 
karşısında ona göre bir sosyal dili meydana getirmektedir (Ünveren Kapanadze, 2018). 

İletişim kurmak amacıyla dili şekilci biçimde kullanmak dil bilgisinden daha fazlasını gerektirir (Lavende ve 
Schultz, 2018).  Genel bir tasavvur olarak herhangi bir dil aynı zamanda herhangi bir kültürün de parçasıdır. Dil 
öğrenilir ve o dilin konuşurlarının bağlı olduğu tüm kültürel pratiklerle de yakından ilişkilidir.  

Yukarıda verilen metin ve onunla ilgili açıklama merkeze alınarak dil, kültür ve söylem olgularının 
düşündürdükleri bağlamında eleştirel söylem çözümlemesinin söylemin tarihi oluşu, metin ile toplum arasındaki 
aracılığı ve sosyal formların ifadesi oluşu bağlamında bir çözümleme yapılması beklenmiştir. Öğrencilerin 
verdikleri cevaplar ve yorumlardan bazıları şu şekildedir: 

“Oğuz Kağan zaten kağan olduğunu söylemektedir. Ayrıca ne kadar güçlü olduğunu ifade etmiştir. Bazı savaş 
aletlerini sayarak kendisini gücün merkezi olduğunu söylüyor.”(Ö: 1).  

“Bu metinde eski Türklerin kültürlerinde neler olduğunu görebiliyoruz. Savaşçı ve güçlüler. Zaten Oğuz 
Kağan da bunu söylemektedir.” (Ö: 6).  

“…demek ki Oğuz Kağan’ın yaşadığı dönemde bazı semboller bize bir şey anlatmaktadır. Mesela savaş 
aletleri gücü anlatıyor. Çok kalabalık olmak da güçlü olmak olarak anlatılmış.” (Ö: 16).  

Denilebilir ki öğrenciler dil yapıları içerisinde yer alan kültür yapılarını ortaya koyabilmiş; yine dilin imkânları 
ile yaratılan güç ve egemen söylemi ifade eden yapıları analitik bir duruma getirebilmiştir. Dil ve kültür arasındaki 
bu ayrılmaz ve birbirini inşa eden olguları anlayabilmişlerdir.  

Sonuç 

Eleştirel okuma, genel itibariyle yazılı metinlerin üst bir seviyede anlaşılması işi; analitik hale getirerek 
değerlendirme sürecinde bir anlam arayışıdır. Dolayısıyla yorumlama ve değerlendirme becerilerinin işe 
koşulmasını gerektirir. Eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde yeni yöntem, düşünme ve araştırma 
alanlarının kullanılması bu anlamda önemlidir. Bununla beraber eleştirel söylem çözümleme, eleştirel düşünmeyi 
merkeze alır. Sosyal yapı, sosyal düzen gibi olguları ön plana çıkaran eleştirel söylem çözümlemesi bütün bunları 
yaparken yönünü dile çevirir. Okuma eylemi de temel dil becerilerinin önemli bir alanı olması nedeniyle 
öğrencilerin eleştirel okuma yeterliliklerinin geliştirilmesinde eleştirel söylem çözümlemenin bulgularından 
yararlanılmasının oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu okuma türünün hem bireysel hem de genel 
eğitim içinde önemli bir noktada değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin eğitimde genel hedef kazanımlara 
ulaşmada etkili olacağı ön görülmektedir. 

Eleştirel okuma üzerine alan yazında gerek kuramsal bağlamda gerekse tür, yöntem ve tekniklerin işe 
koşulması bağlamında yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Sadioğlu ve Bilgin, 2008; Çiftçi, 2006; Belet, 2011). 
Ancak eleştirel söylem çözülmesinin temel olgularının işe koşularak ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma 
becerilerinin geliştirmesi bağlamında yapılan bu çalışma bir ilk ve öncü olma özelliği taşımaktadır.  

Türkçe dersinde özelde 8. Sınıf, genel itibariyle ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma süreçlerinde 
düşünsel anlamları çözümleme yeterliliklerinin eleştirel söylem çözümlemesi temelinde geliştirilmesine yönelik 
gerçekleştirilen bu araştırmada, elde edilen verilerin çözümlenmesine bağlı olarak ulaşılan bulgular bu konudaki 
alan yazını da göz önünde bulundurularak tartışılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır.  

Çalışmada eleştirel okuma süreçlerine, eleştirel söylem çözümlemesinin önermeleri dâhil edilmiş olması 
nedeniyle metinler buna göre seçilmiş, sorular da bu bağlamda hazırlanmıştır. Süreç içerisinde okunan/incelenen 
metinlerde eleştirel söylem çözümlemesine dair; sadece bireylerin değil, sosyal olguların anlaşılması, iletişim 
etkinliği içindeki dile dair birimlerin metinle olan ilişkisi, söylemin sosyal birtakım problemlere işaret eden 
özellikleri, söylemin metin ve toplum arasında bir aracı olması, toplumsal eylemlerin bir formu olarak 
tanımlanması gibi yapılara da vurgu yapılmıştır. Öğrencilerin anlam sorularına verdikleri cevaplarda eleştirel 
söylem çözümlemesinin bu temel ilkelerini ifade edip metinleri buna göre inceleyebildikleri de görülmüştür.  



 

1602 
 

Öğrenciler, incelenen/okunan metinler içerisinde yer aldığı düşünülen gizil/görünmez yapıları analitik hale 
getirebilmiş bunu yaparken söz konusu yapıların açığa çıkmasına olanak sağlayan sıfat, isim gibi morfolojik yapıları 
tespit edebilmişlerdir.  Metinlerin asıl konusu bağlamında kullanılan fiillerin metin içerisinde ne gibi süreçlere 
denk geldiğinin anlaşılması adına yapılandırılan sorularda eylemlerin fiziksel mi yoksa tinsel-soyut kullanımlarını 
tespit edebilmiş; yine eylemlerin özne-nesne arasındaki ilişkisel durumunu ifade edebilmişlerdir. Bunlarla 
beraber metinlerdeki koşulları anlamak adına kipe eşlik eden belirteç gibi morfolojik yapıların metindeki koşulları 
nasıl belirginleştirdiğine dair çözümleme yapabilmişlerdir.  

Öğrenciler dil unsurlarını daha yapıcı kullanarak sorgulama ve tartışma teknikleriyle kavramları açığa çıkarıp 
çözümleyebilmiş, böylelikle de düşünme süreçlerini geliştirebilmişlerdir. Öğrencilerin, metin yazarının 
kendilerine sunduğu bilgileri belli değerlendirmeler ışığında, kendi çıkarımlarını yapabildikleri yine çalışmanın 
bulgularına yansımıştır. Çalışma metinlerinin açık, bilinen, görünen yüzeysel anlamlarının ötesine geçerek yazarın 
çıkarım ve örtük varsayımlarını fark edebilmişlerdir.  

Eski öğrenme kültürü sürekli değişen dünyaya uyum sağlayamamaktadır. Bu durumu yeniden düzenlemek 
gerekliliği gün kadar açıktır. Öğretmenlerin öğretme, öğrencilerin öğrenme konusunda inanç yeterliliklerinin 
artırılmasının bu anlamda yolu ve yeni nesil öğrenme kültürünün inşası için yapılabileceklerden biri eleştirel 
okuma becerisinin geliştirilmesi ve öğrenme-öğretmenin merkezinde yer almasıdır.  

Öneriler 

 Eleştirel okuma yapılırken sadece metnin anlamsal kurgusu göz önünde bulundurulmamalı, bununla 
beraber dil bilgisi yapılarının da bu anlamsal kurgunun oluşmasının bir parçası olduğu göz ardı edilmemelidir. 

 Metinlerde yer alan dil seçimleri ve kullanımı ifade edilirken dili var eden sosyo-kültürel faktörleri de 
ortaya koyan bir eleştirel okuma süreci tasarlanmalıdır. 

 Yeni araştırma ve desenlemelerle öğrencilerin eleştirel okuma becerileri veya yeterlilikleri incelenebilir, 
bu doğrultuda yeni planlamalar yapılabilir. 

 Eleştirel okuma araştırmalarında kullanılacak metinler çeşitlendirilebilir; gazete haberleri, TV 
programları gibi metinlerden de yararlanılabilir. 

 Türkçe dersi öğretim programının el verdiği ölçüde eleştirel okuma becerisinin kazandırılması ve 
geliştirilmesi bağlamında çalışmalar yapılabilir.  
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Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İdeal Bir Öğretim 

Elemanının Sahip Olması Gereken Özellikler 

Şule FIRAT DURDUKOCA311 

Öz 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine göre ideal bir öğretim elemanının hangi özelliklere 
sahip olması gerektiğini belirmek ve görüşlerin sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. 
Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 308 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Veri analizi 
için ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken; kişisel özellikler, mesleki özellikler, kişisel ve mesleki 
özellikleri etkileyen kurum olanakları olmak üzere üç kategori belirlenmiştir. Katılımcı öğretmen adaylarının 
görüşleri bu kategoriler doğrultusunda analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, adayların görüşlerinin bu 
kategoriler kapsamında yer aldığı ve en çok vurgulanan kategorinin ise “kişisel özellikler” kategorisi olduğu tespit 
edilmiştir. İdeal bir öğretim elemanının sahip olması gereken mesleki özellikler kategorisi kapsamında; öğretme-
öğrenme süreci, iletişim, materyal, tehdit, mesleki bilgi ve beceri, mesleki tutum, rehber, bilimsel disiplin, sınavlar 
ve diğer olmak üzere 10 temanın yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 1. sınıfta 
öğrenim görenler ağırlıklı olarak ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken kişisel özelliklere ilişkin, 4. 
sınıfta öğrenim görenler ise çoğunlukla mesleki özellikler ve kurum olanaklarına ilişkin görüş belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, öğretim elemanı özellikleri, öğretmen adayları  

 

Abstract 

 The aim of this study is to determine the characteristics of an ideal teaching staff according to the opinions 
of prospective teachers and to determine whether the opinions differ according to the class level. The study 
group of this study, which was conducted using qualitative research methodology, consisted of 308 prospective 
teachers studying in the 1. and 4. grades of Kafkas University Faculty of Education. In the research, structured 
interview form was used as data collection tool. The data were analyzed by descriptive analysis technique. The 
characteristics that an ideal teaching staff should have in the process of data analysis were determined in three 
categories as personal characteristics, professional characteristics, and the possibilities of institutions affecting 
personal and professional characteristics. The opinions of the prospective teachers were analyzed according to 
these three categories. As a result of the analyzes, it was found that the opinions of the candidates were included 
in these categories and the most emphasized category was “personal characteristics” category. It was found that 
there are 10 themes within the professional characteristics category that an ideal teaching staff should have: 
Teaching-learning process, communication, material, threat, professional knowledge and skills, professional 
attitude, guidance, scientific discipline, exams and other. In the first grade, the pre-service teachers mostly 
expressed their opinions about the personal characteristics that an ideal teaching staff should have, while in the 
fourth grade the students mostly expressed their opinions about the professional characteristics and the 
opportunities of the institution. 

Keywords: Teacher training, characteristics of teaching staff, teacher candidates 

 

Giriş 

21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, iletişim ve etkileşim içerisinde yaşamaya 
dönük bir toplumsal dönüşümü gerekli kılmıştır. Bu süreçte toplumu oluşturan bireylerin; etkili iletişim kurabilme, 
işbirliğinde bulunabilme, yüksek kültürel zekâya sahip olabilme, problemlere çözümler üretebilme vb. üst düzey 
bilişsel becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Şüphesiz bu becerilerin gelişiminde eğitimin payı büyüktür. 

Kasıtlı kültürleme süreci olarak da ifade edilebilen formal eğitim; öğretmen, öğrenci ve öğretim programları 
olmak üzere üç temel bileşene sahiptir. Bu bileşenlerin hepsi önemli olmakla birlikte öğretmen; öğrenciyi  
yönlendiren, öğretim programlarını sadece yazılı bir belge olmaktan kurtaran kişi olması nedeni ile ayrı bir öneme 
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sahiptir. Öğretmenlerin; kendilerine, öğrenenlere dolayısıyla topluma yeni bilgi, beceri, değer, tutum vb. 
kazandırmada sorumlulukları vardır. Ancak öğretmenlerin tek görevi öğretme-öğrenme sürecine yön vererek 
öğrenenleri çağın gereksinimleri ile donatmak değildir. Öğretmenlerin aynı zamanda sahip oldukları özellikleri, 
tutum ve davranışları ile topluma model olma gibi bir görevi de vardır. Öğretmenlik mesleğini kutsal yapan da 
mesleğin bu özellikleridir. Öğretmenlerin bu görev ve sorumlulukları, nitelikli bir öğretmenin her yönü ile sahip 
olması gereken özelliklerinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu doğrultuda eğitim camiasında etkili öğretmen nitelikleri üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmış, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü de 2008 yılında öğretmenlik mesleği genel 
yeterliklerini tanımlayan bir belge yayınlanmıştır  (MEB, 2008). Etkili öğretmen nitelikleri üzerine yapılan 
araştırmalarda, çağdaş bir öğretmenin sahip olduğu ve olması gereken niteliklerin kişisel ve mesleki nitelikler 
olmak üzere iki ana grupta toplandığı görülmektedir. Öğretmenlerin kişisel nitelikleri; güdüleyicilik, başarıya 
odaklanmışlık, profesyonellik olmak üzere 3 gruba, mesleki nitelikler ise öğretim etkinliklerini planlama, öğretim 
yöntem ve tekniklerinden yararlanma, etkili iletişim kurma, sınıfı yönetme, zamanı etkili kullanma, öğrenmeleri 
değerlendirme, rehberlik yapma olmak üzere 7 gruba ayrılmaktadır  (Arendes, 1997 Akt. Demirel, 2004, s.176). 
MEB (2008) ise öğretmenlik mesleği ile ilgili 6 ana ve 31alt yeterlik alanı, 233 performans göstergesi belirlemiştir. 
Ana yeterlik alanları şöyle sıralanmaktadır: Kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim, öğrenciyi tanıma, öğrenme 
ve öğretme süreci, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, okul-aile ve toplum ilişkileri, program ve içerik 
bilgisi.  

Öğretmenlik mesleğinin sosyolojik değişikliklerden en çok etkilenen mesleklerden biri olması nedeni ile 
(Buldu, 2014), öğretmenlerin çağın gereksinimlerine ayak uydurabilmeleri için sahip olmaları gereken niteliklerin 
yükseltilmesine gereksinim duyulmuş (Köksal, 2008), kişisel özelliklerinin, mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin, 
yeterliklerinin yeniden değerlendirilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda MEB, öğretmen yetiştirme ve 
geliştirme sürecindeki paydaşlarla birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda 2017 yılında öğretmenlik mesleği 
genel yeterliklerini güncellemiştir. Buna göre genel yeterlikler; mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler 
olmak üzere birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik alanı ile bunların altında yer alan 11 yeterlik ve 65 
performans göstergesinden oluşmaktadır (MEB, 2017).   

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecindeki paydaşlardan biri üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev 
yapan öğretim elemanlarıdır. Bireylerin ihtiyaç duyduğu çağdaş eğitim hizmetini kendilerine sunan öğretmenleri 
yetiştiren öğretim elemanlarının da aynı doğrultuda çağdaş bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. Çünkü 
öğretmen özelliklerinin büyük ölçüde kendilerini yetiştiren öğretim elemanlarının özelliklerine bağlı olduğu 
düşünülmektedir (Şen ve Erişen, 2002). Bu nedenle öğretim elemanlarının sahip olduğu özellikler önem 
taşımaktadır. Ülkemizde öğretim elemanı genel yeterliklerini tanımlayan YÖK tarafından yayınlanmış bir belge 
bulunmamaktadır. Ancak öğretim elemanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğinin tespiti konusunda birçok 
yaklaşım bulunmaktadır. Örneğin öğretim elemanlarının; bir akademik ve bilimsel teftiş kurulunca 
değerlendirilerek, bölüm başkanları veya meslektaşlar tarafından değerlendirilerek, fakülteden mezun olan ve iş 
hayatına atılan bireyler tarafından değerlendirilerek, fakültede eğitim-öğretim süreci devam eden öğrenciler 
tarafından değerlendirilerek özelliklerinin belirlenmesi gibi (Ergün, Duman, Kıncal ve Arıbaş, 1999). Bu 
değerlendirme sistemleri içerisinden öğrenci değerlendirmesi, öğretim elemanlarının niteliklerinin artması 
açısından kullanımında yarar görülen bir sistemdir. Çünkü öğretim elemanlarını en iyi gözlemleme fırsatına sahip 
olan, ders sürecinde onlarla yaşantı geçiren öğrencileridir. Öğrenciler; öğretim elemanlarını kişilik özelliklerinden 
mesleki yeterliklerine, giyim kuşamlarından kullandıkları dilin akıcılığına kadar değerlendirmekte hatta kıyaslama 
yaparak derslerini yürüten öğretim elemanları içerisinden kendilerince ideal olanı belirlemektedirler. Ayrıca bu 
değerlendirme yaklaşımı öğretim elemanlarının da öz değerlendirme yapmalarını sağlayan önemli bir veri 
kaynağıdır. İdeal öğretim elemanı özellikleri hakkında veri toplayan bir öğretmen, bu verileri objektif bir biçimde 
değerlendirdiği takdirde, mesleki açıdan eksikliklerini görebilecek, kişisel özelliklerinin farkına varabilecek ve 
uygun olmayan özelliklerini değişimi için çaba sarf edebilecektir. Peki, öğrencilerin bu değerlendirme sonuçları 
ne derece güvenilir ve geçerlidir? Öğretim elemanlarını öğrencilere değerlendirtmeyi önemli, değerli ve güvenilir 
bulan araştırmalar olmakla birlikte, öğrencilerin öğretim elemanlarının kullandığı metodu, başarıyı ölçmedeki 
adaletini, öğrencilerle olan iletişimini çok iyi ölçtüğünü belirten araştırmalara da rastlanmaktadır (Arubayi, 1987; 
Miller, 1988; Murray, 1983; Akt: Ergün et al., 1999). Baş-Collins (2002) çalışmasında, araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının %69’unun öğrencilerin kendilerini değerlendirebilecek kapasitede olduklarını, öğrencilerin ise 
tamamının öğretim elemanlarını değerlendirebileceklerini belirttikleri sonucuna ulaşmıştır.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın da ana amacı öğrencilerin görüşlerine göre ideal bir öğretim elemanının hangi 
özelliklere sahip olması gerektiğini belirmektir. Bu amaca ulaşmak adına şu sorulara yanıt aranmaktadır: (1) 
Öğrenci görüşlerine göre ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken özellikler nelerdir? (2) Sınıf 
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düzeylerine göre öğrencilerin ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken özelliklere ilişkin görüşleri 
arasında bir farklılık var mıdır? 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırmalara göre daha derinlemesine bilgi 
sağlayan bu araştırma yönteminin (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008) içerisinde insanların 
algılamalarının, deneyimlerinin ve tutumlarının derin bir şekilde incelenmesi yatmaktadır (Güler, Halıcıoğlu ve 
Taşğın, 2013, s.39).  

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim 
gören toplam 308 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Adayların sınıf düzeylerine ve bölümlere göre dağılımları 
Tablo 1’de sunulmuştur: 

Tablo 1. 
Çalışma Grubunun Bölüm ve Sınıf Düzeylerine Dağılımı. 

Sınıf düzeyleri 
/Bölümler 

Matematik 
Eğitimi ABD 

Sınıf Eğit. 
ABD 

Okulöncesi 
Eğitimi ABD 

Sosyal Bil. 
Eğitimi ABD 

Türkçe 
Eğitimi ABD 

Toplam 

1.sınıf 38 36 25 29 32 160 

4.sınıf 40 34 20 26 28 148 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analizi 
tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın iç güvenirliğini sağlamak amacıyla verilerin analizinden önce konuya 
ilişkin ilgili literatür taraması yapılmış, benzer araştırma sonuçları incelenmiş ve bir kavramsal çerçeve 
oluşturulmuştur. Bu çerçeve doğrultusunda veri analizi gerçekleştirilmiş, ayrıca katılımcıların görüşlerinden 
doğrudan alıntılar da yapılmıştır.   

Bulgular 

Veri analizi için ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken; kişisel özellikler, mesleki özellikler, kişisel 
ve mesleki özellikleri etkileyen kurum olanakları olmak üzere üç kategori belirlenmiştir. Katılımcı öğretmen 
adaylarının görüşleri bu kategoriler doğrultusunda analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, adayların 
görüşlerinin bu kategoriler kapsamında yer aldığı ve en çok vurgulanan kategorinin ise “kişisel özellikler” (f=588) 
kategorisi olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2’de katılımcı öğretmen adaylarının görüşlerine göre ideal bir öğretim 
elemanının sahip olması gereken kişisel özellikler sunulmuştur. 

Tablo 2. 
 İdeal Bir Öğretim Elemanının Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler. 

Tema  f Kodlar  f Temalar  f Kodlar  f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişilik 
öz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
480 

Sevecen 76 Kişilik öz.  Dürüst 3 

Güleryüzlü 70 Eleştirilere açık olma 3 

Adalet 56 Güvenilir  2 

Hoşgörü 45 Kibar  2 

Samimiyet 29 Sorumlu  1 

Mizah  25   Fedakar  1 

Disiplin 23   Güzel ahlak  1 

İnsanlara değer verme 22 Sağlam karakter  1 

Enerjik olma 19 İletişim 80 Olumlu iletişim dili  42 

İlkeli olma 16 İletişime açık olma  22 

Empati  15 Hitabet 7 

Saygı  15 Türkçeyi doğru kullanma   5 

Alçakgönüllülük  10   “Ben” dili  4 

Merhamet 10 Genel kültür 15 Kendini güncelleme  15 

Sevebilme  9 Estetik 7 Öz bakım 4 

Özgüven 5   Giyim 3 
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Önyargılardan kaçınma 5 Değerlere 
bağlılık 

6 Toplumsal değerlere 
bağlılık 

4 

Yeniliklere açık olma  4   Etik değerlere bağlılık 2 

Özeleştiri  4     

Tutum ve davranışlarında 
tutarlılık  

4     

Yardımsever  4     

Tablo 2 incelendiğinde, kişisel özellikler kategorisinin; kişilik özellikleri, iletişim, genel kültür, estetik ve 
değerlere bağlılık olmak üzere toplam 5 temadan oluştuğu görülmektedir. Kişilik özellikleri teması kapsamında 
katılımcı öğretmen adayları, ideal bir öğretim elemanının; sevecenlik(f=76), hoşgörülü olma (f=45), samimi olma 
(f=29), gelişmiş bir mizah anlayışına sahip olma (f=25), enerjik olma (f=19), özgüven sahibi olma (f=5) gibi kişilik 
özelliklerine sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Öğretmen adayları tarafından en çok vurgulanan kişilik 
özelliklerinin ise; sevecenlik (f=76), güleryüzlülük (f=70) ve adaletli olma (f=56) olduğu tespit edilmiştir. Bu tema 
kapsamında bazı adayların görüşleri şöyledir: “Bir öğretim elemanı her şeyden önce sevecen olmalı, güleryüzlü 
olmalı, etrafına pozitif bir enerji saçmalı ki bizde o enerjiden yararlanalım. Kim istemez ki bir öğretmenin 
güldüğünde yanaklarının kızarmasını…” (Ö183);“…tüm öğrencilere her ne konuda olursa olsun adil davranmalı, 
memleketlisi diye, arkadaş veya akraba çocuğu diye veya yüzü gözü, saçı başı güzel diye farklı davranmamalı 
bence…” (Ö47); “Öncelikle öğretim elemanından ziyade öğretmen veya eğitimci demeyi tercih ediyorum. Sebebi 
bunların daha samimi gelmesi. Evet, samimiyet… İster ilkokul, ister ortaokul, ister lise, üniversite… Fark etmez. 
Öğrenci eğitime aç kişidir. Öğretmen öğrencinin açlığını gideren kişidir. Eğitim ve öğretimin ceza, korku vs. 
öğelerden uzak, sevgi, samimiyet gibi güzel duygularla pekişeceği düşüncesindeyim…” (Ö209). 

İletişim teması kapsamında adaylar, ideal bir öğretim elemanının; insanları rencide edecek ifadelerden 
kaçınmaları ve olumlu bir iletişim diline sahip olmaları gerektiğini (f=42), iletişime açık olmaları gerektiğini (f=22), 
karşılarındaki kişileri etkileyecek ve kendilerini dinletecek nitelikte etkili bir hitabete sahip olmaları gerektiğini 
(f=7), iletişimde “sen dili” yerine “ben dili”ni tercih etmeleri gerektiğini (f=4) ve Türkçeyi doğru ve düzgün 
kullanmaları gerektiğini (f=5) ifade etmişlerdir. Bazı adaylar görüşlerini şöyle açıklamışlardır: “…bir kere insanlarla 
konuşmayı bilmeli, konuşmaya, sohbete açık olmalı, konuşurken insanları rencide edecek sözler kullanmamalı, 
hitabeti de Türkçesi de iyi olmalı, konuştukça daha da konuşsun diyebileceğimiz biri olmalı, şive (ağız) 
kullanmamalı…” (Ö184); “…insanlarla iletişim kurması gerektiğinin farkında ve bilincinde olmalı, konuşurken de 
nasıl konuşması gerektiğini bilmeli, sen dilini tercih etmemeli mesela, Çünkü kırıcı olur, ben dilini kullanmalı,  bu 
dil karşısındaki kişiyi  anladığını gösterecektir…” (Ö50). 

Genel kültür teması kapsamında, katılımcı 15 öğretmen adayı, ideal bir öğretim elemanının araştırmacı 
ruhlu, öğrenmeye açık olması gerektiğini belirterek zengin bir genel kültüre sahip olmaları gerektiğini 
vurgulamışlardır. Bu kapsamda bir aday görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Kendini geliştirmeli, güncellemeli, 
sürekli okumalı, araştırmalı, merak etmeli ki genel kültürü gelişsin. Gelişmiş bir genel kültüre sahip öğretim 
elemanı öğrencileri de yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilir…” (Ö74). 

İdeal bir öğretim elemanının öz bakımına ve giyimine özen göstermesi gerektiği konusunda görüş açıklayan 
öğretmen adaylarının bu görüşleri “estetik” teması altında toplanmıştır. Adaylardan dördü öz bakım kodu 
kapsamında düşüncelerini ifade etmiş ve öğretim elemanlarının saç, tırnak, sakal, bıyık, diş vb kişisel bakımlarına 
özen göstermeleri gerektiğini düşündüklerini açıklamışlardır. Üç aday ise ideal bir öğretim elemanının giyim-
kuşamına da özen göstermesi gerektiğini belirtmiştir.  

Değerlere bağlılık temasında ise adaylardan dördü (f=4) ideal bir öğretim elemanının toplumun temel 
yapısını oluşturan milli ve manevi değerlere bağlı olması gerektiğini belirtirken iki aday (f=2) ise milli ve manevi 
değerlerin yanı sıra evrensel etik değerlere de bağlı olması gerektiğini ifade etmiştir. Adaylardan (Ö47) “…vatan 
sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık gibi, bayramlaşma gibi milli ve manevi 
değerlere bağlı olmalı. Çünkü bizi bu değerler doğrultusunda eğitmeli.  Ayrıca torpil, adam kayırma gibi etik 
değerlerden uzak olmamalı. Bu evrensel etik değerlere de sahip olmalı…” diyerek görüşü belirtmiştir.  

Tablo 3. 
İdeal Bir Öğretim Elemanının Sahip Olması Gereken Mesleki Özellikler. 

Tema  f Kodlar  f Tema  f Kodlar  f 

Öğretme- 
öğrenme  
süreci  

204 Yöntem-teknik 
çeşitliliği  

59 Materyal  18 
 
 
 

Slâyt dışında etkili öğretim 
materyallerinin kullanımı 

13 

Dersi eğlenceli hale 
getirme 

46 Teknoloji destekli öğretim 
materyallerinin kullanımı  

5 
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Aktif katılıma teşvik 
etme 

20 Tehdit 54 Not ile tehdit 24 

Dersin konusuna ilgi 
uyandırma 

17 Tehdit edici ifadeler 
kullanma 

17 

Fizyolojik ihtiyaçları 
dikkate alma 

17 Derse devam ile tehdit  13 

Ek kaynaklar kullanma 15 Mesleki 
tutum  

30 Olumlu mesleki algı 14 

Otoriteyi sağlama 8 Öğretmekten zevk alma 8 

Derse önem verme  6 Olumlu mesleki tutum 
kazandırma 

8 

Bilgiyi aktarıcısı rolünü 
koruma  

5 Rehber  18 Yaşamın farklı alanlarını 
tanıtmada rehber olma 

9 

Ders saatini etkili 
kullanma  

4 Yaşam tecrübelerini 
paylaşma 

6 

Konuları günlük 
yaşamla ilişkilendirme  

3 “İyi insan” olmada rehber 
olma 

3 

Bireysel farklılıklara 
duyarlı olma  

2 Bilimsel 
disiplin 

15 Rol karmaşası  10 

Sınıf ortamını etkili 
kullanma  

2 Öğrenmekten zevk alma 3 

İletişim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğretmen-öğrenci 
iletişimi 

19 Öz değerlendirme  2 

Öğrenciye söz hakkı 
tanıma 

17 Sınavlar  10 Süreç odaklı değerlendirme 7 

Beden dili  9 Objektif değerlendirme  3 

Açık ve anlaşılır sözel 
dil kullanımı 

7 Mesleki 
bilgi ve 
beceri 

95 Mesleki donanım 40 

Dersin konusuna hâkimiyet    
31 Resmi dil  5 

Vurgu ve tonlama  3 Öğretme becerisi  24 

Öğrenci-öğrenci 
iletişimi 

3 Diğer  1 Ulaşılabilir olma  1 

Meslektaşlarla iletişim  1 

Tablo 3 incelendiğinde, ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken mesleki özellikler kategorisi 
kapsamında; öğretme-öğrenme süreci, iletişim, materyal, tehdit, mesleki bilgi ve beceri, mesleki tutum, rehber, 
bilimsel disiplin, sınavlar ve diğer olmak üzere 10 temanın yer aldığı görülmektedir. Adayların görüşleri ile en çok 
vurguladıkları tema “öğretme-öğrenme süreci” teması olmuştur. Bu kapsamda bazı adaylar, ideal bir öğretim 
elemanın ders sürecinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak hem dersi eğlenceli hale getirmesi hem 
de farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilere hitap etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kodlar 
kapsamında adaylardan ikisinin görüşü şöyle olmuştur: “…ideal bir öğretim elemanı konuşan kitap gibi olmamalı. 
Kitabi bilgileri sadece anlatım yöntemi ile anlatıp dersi sıkıcı hale getirmemeli. Farklı yöntemler kullanmalı, 
çeşitlilik yaratmalı ki herkese hitap etsin. Herkes farklı şekilde öğreniyor neticede…” (Ö7); “…anlatımı ben yapayım 
da çok ders işleyeyim kaygısında olmak yerine, yerinde ve verimli ders işleme kaygısında olmalı, dersi 
zenginleştirmeli, farklı yöntemlerle çeşitlendirmeli…” (Ö81). Bu tema kapsamında dikkat çeken bulgulardan biri 
katılımcı 20 adayın ideal öğretim elemanlarının derste öğrencileri aktif katılıma teşvik etmeleri gerektiğini 
belirtirken 5 adayın bu görüşün tam aksine öğretim elemanlarının öğrencileri aktif katılıma zorlamamaları 
gerektiğini, bilgi aktarmada rollerini korumaları gerektiğini belirtmiş olmalarıdır. Farklı görüşler şöyle ifade 
edilmiştir: “Derste öğrencinin de katılımını sağlamalı, sıkılmasına izin vermemeli, derste öğrenciye sorular sormalı, 
etkinlikler yaptırmalı, aktif olması için çaba harcamalı. Aksi halde öğrenci sıkılıyor…” (Ö78); “Fazla soru 
sormamalı, derse aktif katılımı öğrencinin isteğine bırakmalı, bu konuda ısrarcı olmamalı…” (Ö190). 

İletişim teması kapsamında katılımcılar ideal bir öğretim elemanının mesleki özelliklerinden birisinin, 
öğrenciyi tanıyabilecek düzeyde onunla iletişime geçmesi olduğunu (f=19) belirtmişlerdir. Bu kapsamda adaylar, 
öğretim elemanlarının öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre dersi şekillendirebilmeleri için onların ilgi alanları, istek ve 
beklentileri konusunda ortalama bir fikre sahip olmaları gerektiğini belirtmişler ve bunun için de öğrencilerle 
iletişim halinde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Adaylardan biri “…öğrenciyi tanımalı, bu şart. Çünkü dersi 
planlayacak, yapılandırmacılığın dediği gibi öğrenci merkezli ders işleyecek. O halde öğrenciyle iletişim halinde 
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olmalı. Odasına gelen öğrenciyi dinlemeli, azarlayıp rencide etmemeli…” (Ö25). Ayrıca bu tema kapsamında; 
adaylar, öğretim elemanlarının; öğrenciye söz hakkı tanımaları (f=17), beden dilini etkili kullanmaları (f=9), 
öğrencilerle iletişimlerinde resmi bir dil kullanmaları (f=5), sözel iletişimde vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri 
(f=3), öğrenci-öğrenci etkileşimine açık olmaları ve bu etkileşimi sağlayacak iletişim ortamlarını yaratmaları (f=3) 
ve meslektaşları ile de olumlu iletişim halinde olmaları gerektiğini (f=1) belirtmişlerdir. Yedi öğretmen adayı da 
ideal bir öğretim elemanının kullandığı dilin açık ve anlaşılır olmasına da özen göstermesi gerektiğini ifade 
etmiştir.  Konuya ilişkin (Ö137) görüşünü şöyle açıklamıştır. “Öğrenciye de söz hakkı tanımalı, öğrencileri bir arada 
tutmak için konuşmalarına fırsat tanımalı, derste öğrencilerin kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler yaptırmalı, göz 
teması kurmalı, vurgu ve tonlamaya dikkat etmeli, hatta öyle bir vurgu ve tonlama yapmalı ki sınavlarda ya da 
yaşantıda sesi hala kulağımda çınlamalı…”  

Materyal teması kapsamında katılımcı 13 öğretmen adayı, ideal bir öğretim elemanının ders sürecinde 
birden fazla duyu organını harekete geçiren etkili öğretim materyalleri kullanması gerektiğini ancak bu materyalin 
kesinlikle slâyt olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Adaylar, projeksiyonun,  akıllı tahtanın slâyt hazırlayıp derste 
sunmak veya okumak dışında da kullanılabilineceğini belirterek ders işleniş sürecini eleştirmişlerdir. Adaylardan 
birinin görüşü şöyledir: “…slayta bağlı ders anlatmamalı. Slayt okumak için derse gelmiyoruz. İnternette zaten 
hemen her ders için yüzlerce video var. Ben oradan da ders dinlerim. Sınıfa, derse geliyorsam bir farklılık olmalı. 
Teknoloji destekli araçlar kullanımında etkin olmalı bir öğretim elemanı ama onları slayt okumak için değil farklı 
şekillerde kullanmalı.” (Ö10).  

Katılımcı öğretmen adaylarının öğretim elemanlarına yönelik olumuz eleştirilerini yansıtan “tehdit” 
temasında ise adaylar, ideal öğretim elemanlarının öğrencileri not ile (f=24) veya ders devam ile (f=13)  tehdit 
etmemeleri gerektiğini, ayrıca derslerde ve ders saatleri dışında öğrencilere tehdit edici ifadeler kullanmamaları 
gerektiğini  (f=17) ifade etmişlerdir. Mesleki bilgi ve beceri teması kapsamında görüş açıklayan bazı adayların ideal 
bir öğretim elemanının mesleğini etkili ve verimli bir şekilde icra edecek bilgi ve beceriye sahip olmaları gerektiğini 
belirtirken (f=40)  bazılarının ise sadece dersi etkili ve verimli bir şekilde işleyecek bilgi ve beceriye sahip olmaları 
gerektiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir (f=31). Bu konuda (Ö212)  “Alanında uzman olup olmaması benim için 
pek önemli değil, dersin konusuna hâkim olması, dersi çok güzel anlatması ve dikkatimi çekmesi yeterlidir.”  
diyerek görüşünü açıklamıştır.  

Bilimsel disiplin teması kapsamında ise adaylardan 10’u, ideal bir öğretim elemanının okul dışındaki rolleri 
ile okuldaki rollerini karıştırmaması, rol karmaşası yaşamaması gerektiğini, bu durumun öğrenci psikolojisini 
olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Adaylardan (Ö1) “Özel hayatlarındaki rolleri ile fakültedeki rollerinin farklı 
olduğunu unutmasınlar, özel hayatlarını okula yansıtmasınlar. Çünkü bizim psikolojimiz bundan çok olumsuz 
etkileniyor. Mesela özel hayatında birine sinirlenmiş oluyor, derste ağzından hoş olmayan şeyler çıkıyor. Ama sen 
sınıf ortamında hoca rolündesin…”şeklinde görüşünü belirtmiştir.   

Tablo 4. 
İdeal Bir Öğretim Elemanının Kişisel ve Mesleki Özelliklerini Etkileyen Kurum Olanakları. 

Tema  f Kodlar  f 

Ofis donanımı  
 
 
 

11 
 

Araç-gereç (bilgisayar,  projeksiyon kumandası, telefon, yazıcı, 
vb)  

6 

Güvenli bir ofis 4 

Kitaplık 1 

Katılımcı öğretmen adaylarının 11’i görüşleriyle ideal bir öğretim elemanının kişisel ve mesleki özelliklerinin 
yanı sıra bu özellikleri etkileyen kurum olanaklarına da değinmişlerdir. Bazı adaylar, öğretim elemanlarının 
ofislerinde bilgisayar, projeksiyon kumandası, yazıcı gibi eğitim-öğretim sürecinde sık kullanılan birtakım araç-
gereçlerin olmadığını bu durumun da öğretim elemanlarının asabileşmesine yol açtığını ve dersi etkili bir şekilde 
işlemelerine engel olduğunu belirtmişlerdir (f=6). Adaylardan dördü (f=4) öğretim elemanlarının  “ideal” 
özelliklere sahip olabilmeleri için her şeyden önce güvenli bir ofise ihtiyaçları olduğunu belirtmiş, bir aday ise 
ofislerde öğretim elemanlarının kullanımı için kendilerine temin edilen kitaplık sayısının yetersiz olduğunu, bu 
durumunda mesleki özellikleri olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Konuya ilişkin adaylardan bazılarının görüşleri 
şöyledir: “…hocalarımızdan bazılarının odalarında kitaplar kolilerde duruyor. Hocalarımızın biri derste ‘aslında bu 
kitap bende var ama kolide, hangi kolide olduğunu bilmediğim için getiremedim. Odamda yeteri kadar kitaplık 
yok’ diyor, hem sinirleniyor hem de ders daha verimsiz geçiyor. Çünkü o kaynağa ihtiyaç duyuyoruz…”  (Ö22); 
“Hocalarımızdan bazıları hiç projeksiyon kullanmıyorlar. Dersler çok sıkıcı geçiyor. Görsel hiçbir destek olmuyor 
derste. Hocam bazen projeksiyonu kullanalım deyince, ‘arkadaşlar bende kumanda yok, kumandasız da 
açılmıyor.’ diyor…” (Ö157). 
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Tablo 5. 
 Sınıf Düzeylerine Göre Öğretmen Adaylarının Görüşleri Arasında Bir Fark. 

 

 
Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 1. sınıfta öğrenim görenler ağırlıklı olarak ideal 

bir öğretim elemanının sahip olması gereken kişisel özelliklere ilişkin (f=362), 4. sınıfta öğrenim gören adaylar ise 
çoğunlukla mesleki özellikler (f=289) ve kurum olanaklarına (f=8) ilişkin görüş belirtmişlerdir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken 
özelliklere ilişkin görüşlerinin, veri analizi öncesinde belirlenen çerçeveye uygun olarak; kişisel, özellikler, mesleki 
özellikler ve bu özellikleri etkileyen kurum olanakları olmak üzere 3 ana kategoriye ayrıldığı tespit edilmiştir. 
Kişisel özellikler kategorisinde frekansı en yüksek olan temanın “kişilik özellikleri” teması olduğu tespit edilmiştir. 
Bu tema kapsamında öğretmen adayları, öğretim elemanlarının sahip olması gerektiğini düşündükleri kişilik 
özelliklerini sıralamışlardır. En yüksek frekansa sahip olan üç kişilik özelliği; “sevecenlik, güleryüzlülük, adaletli 
olma” dır. Özdemir ve Üzel (2010) de çalışmalarında sevecenlik özelliğinin öğretmen adayları açısından bir 
öğretim elemanında benimsenen kişilik özellikleri açısından ilk sırada yer aldığını tespit etmişlerdir. Çakmak 
(2009) Türk öğretmen adaylarının etkili öğretmen nitelikleri konusunda düşüncelerini belirlemeyi amaçladığı 
çalışmasında, öğretmen adaylarının görüşlerine göre en yüksek ortalamaya sahip olan öğretmen özelliğinin 
“objektif olma” olduğu belirlenmiştir. Adayların görüşleri ile vurgu yaptıkları bir diğer tema ise “iletişim”dir. Bu 
kapsamda görüş açıklayan adayların çoğunluğu ideal bir öğretim elemanının insanları rencide etmeyen, olumlu 
bir iletişim diline sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca adaylar, öğretmen eğitimcilerin iletişime açık 
olması, Türkçeyi doğru kullanması, etkili bir hitabete sahip olması gerektiğini de belirtmişlerdir. Koster, 
Brekelmans, Korthagen ve Wubbels (2005), öğretmen eğitimcilerinin yeterlik profillerini sıraladıkları 
çalışmalarında, bir öğretmen eğitimcisinin mükemmel bir iletişim becerisine sahip olması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Kişisel özellikler kategorisi kapsamında yer alan temalardan biri de “genel kültür” temasıdır. Bu 
tema kapsamında öğretmen adayları ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken özelliklerden birinin 
zengin genel kültür bilgisi olduğunu, bu bilgi sayesinde öğretim elemanlarının kendilerine daha rahat rehberlik 
edebileceklerini ifade etmişlerdir. Şen ve Erişen (2002) çalışmalarında öğretim elemanlarında bulunması gereken 
etkili öğretmenlik özelliklerinden birinin “genel kültür” olduğunu ve araştırmalarının çalışma grubunu oluşturan 
öğretmen adaylarının, genel kültür açısından öğretim elemanlarının “çok azını” yeterli gördüklerini tespit 
etmişlerdir. Katılımcı öğretmen adayları, ideal bir öğretim elemanının ayrıca estetik anlayışa sahip olması 
gerektiğini, bu kapsamda giyimine ve öz bakımına özen göstermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Adayların bu 
konuyu belirtmelerinin nedeni, giyime ve kişisel bakıma özen göstermenin kişinin kendisine ve çevresine saygı 
kavramı ile ilişkilendirmeleri olabilir. Bazı adaylar ise ideal bir öğretim elemanının milli, manevi ve evrensel etik 
değerlere bağlı olması gerektiğini, öğretmen adaylarını da bu değerler doğrultusunda yetiştirmesi gerektiğini 
ifade etmişlerdir. MEB (2017) tarafından yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri incelendiğinde, bir 

Kategoriler   Sınıf düzeyi 

Toplam f 1.sınıf  (f) 4. sınıf  (f) 

Kişisel özellikler Kişilik özellikleri  480 297 183 

İletişim  70 43 27 

Estetik  7 7  

Genel kültür  15 10 5 

Değerlere bağlılık  6 5 1 

Toplam  588 362 226 

Mesleki özellikler  Öğretme-öğrenme süreci 204 97 107 

İletişim  64 26 38 

Materyal  18 13 5 

Tehdit  54 25 29 

Mesleki bilgi ve beceri 95 29 66 

Mesleki tutum  30 11 19 

Rehber  18 9 9 

Bilimsel disiplin  15 3 12 

Sınavlar  10 7 3 

Diğer  1  1 

Toplam  509 220 289 

Kurum olanakları Ofis donanımı  11 3 8 
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öğretmenin “milli, manevi ve evrensel değerleri gözetmesi gerektiği” açıkça belirtilmiştir. Bu yeterliği 
öğretmenlere kazandıracak olan öğretmen eğitimcilerinin değerlere bağlı olmasını beklemek ütopik bir beklenti 
olmayacaktır.  

Mesleki özellikler kategorisi kapsamında, frekans değeri en yüksek olan tema “öğretme-öğrenme süreci” 
temasıdır. Bu bulgu, katılımcı öğretmen adaylarının ideal bir öğretim elemanının mesleki özellikler açısından sahip 
olmaları gereken en önemli özelliklerden birinin öğretme-öğrenme sürecini düzenleme olduğunu 
göstermektedir. Adaylar, öğretim elemanlarının ders sürecinde; farklı öğretim yöntem ve tekniklerini 
kullanmaları gerektiğini, bu durumun hem dersi daha eğlenceli hale getireceğini, hem bireysel farklılıklara hitap 
edeceğini hem de dersin daha verimli geçeceğini ifade etmişlerdir. Kyridis Avramidou, Zagkos, Christodoulou ve 
Pavli-Korre (2014) çalışmalarında, bazı öğretmen adaylarının görüşlerine göre ideal bir öğretmenin öğretim 
metodolojisi konusunda ustalık ve yaratıcılık kazanması gerektiğini ifade ettikleri tespit etmişlerdir.  Ayrıca 
mesleki özellikler kategorisi kapsamında öğretmen adayları, ideal bir öğretim elemanının alanıyla ilgili yeterli 
donanıma sahip olması ve dersin konusuna hâkim olması konularını özellikle vurgulamışlardır. Benzer şekilde 
Tunca, Şahin, Oğuz ve Güner (2015) tarafından yapılan çalışmada, bazı eğitim fakültesi öğrencilerinin ideal bir 
öğretim üyesinin alanında uzman ve pedagojik bilgiye sahip olması gerektiğini belirttikleri tespit edilmiştir. Bu 
araştırmada katılımcı öğretmen adaylarından bazılarının “iletişim” konusuna mesleki özellikler açısından da 
değindikleri, bir öğretim elemanının mesleki açıdan; öğrenci ve meslektaşları ile iletişime açık olması, beden dilini, 
ses tonunu iyi kullanması, öğrencilere söz hakkı tanıması vb. özelliklere sahip olması gerektiğini belirttikleri tespit 
edilmiştir. Akyüz (2016) çalışmasında, üniversitedeki bir öğreticinin öğrencisi ile arasında tatlı bir iletişim 
oluşturabilmesi gerektiği, ayrıca iyi bir öğretici olmak istiyorsa her ders çıkışında özeleştirisini yaparak öğrenci ile 
iyi bir iletişim kurup kuramadığını değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Mesleki özellikler kategorinde öğretmen adayları ideal bir öğretim elemanını sahip olması gereken 
özelliklere ilişkin görüşlerini açıklarken aynı zamanda öğretim elemanlarının mevcut uygulamalarına yönelik 
olumsuz eleştirilerde de bulunmuşlardır. Bu olumsuz eleştiriler; materyal, tehdit ve bilimsel disiplin temalarındaki 
kodlarda yer almaktadır. Materyal teması kapsamında adaylardan bazıları, öğretim elemanlarının mümkün 
olduğunca slâyt haricindeki öğretim araç-gereç ve materyalleriyle desteklenmiş bir öğrenme ortamı oluşturmaları 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu durum mevcut uygulamanın bir olumsuz eleştirisidir. Adaylar, slâyt sunumuna 
dayalı bir öğrenme ortamı dışında farklı materyallere zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamına olan ihtiyaçlarını 
dile getirmişlerdir. Tehdit teması kapsamında ise bazı adaylar, ideal bir öğretim elemanının öğrencisini notla, 
derse devamla veya sözel olarak tehdit etmemesi gerektiğini belirtirken yine esasen derslerini yürüten bazı 
öğretim elemanlarının tutum ve davranışlarına olan eleştirilerini dile getirmişlerdir. Bilimsel disiplin temasında 
ise bir kısım adaylar öğretim elemanlarının rol karmaşası yaşamaması gerektiğini belirtmiş ve bu durumun öğrenci 
psikolojisi üzerinde olumsuz etkiye yol açtığını yaşamış oldukları olumsuz tecrübelerle ifade etmişlerdir. Bu 
olumsuz eleştiriler öğretim elemanlarınca öncelikli olarak dikkate alınması ve giderilmesi açısından çaba sarf 
edilmesi gereken özellikler olarak değerlendirilmelidir.  

Araştırmanın sonucunda  “Kişisel ve mesleki özellikleri etkileyen kurum olanakları” kategorisi kapsamında 
11 öğretmenin görüş belirttiği ve bu görüşlerin yoğun olarak “araç-gereç” kodu kapsamında olduğu tespit 
edilmiştir. Bazı katılımcılar araç-gereç açısından eksik ofis donanımın ideal bir öğretim elemanının kişisel ve 
mesleki özelliklerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre görüşleri 
arasındaki farklılaşma durumu incelendiğinde, yüksek öğreniminin 1. sınıfında bulunan adayların ideal bir öğretim 
elemanının kişilik özellikleri üzerine yoğunlaşıp görüş açıkladıkları, 4. sınıfında bulunan adayların ise görüşlerinin 
mesleki özellikler üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Eğitim öğretim sürecinin son sınıfında bulunan adayların 
göreve başlamaları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanmaları ve bu süreçte fakültede aldıkları 
derslerin yürütücüsü konumunda olan öğretim elemanlarının mesleki bilgilerinin öneminin farkındalığı, 
araştırmadan böyle bir bulgunun elde edilmesine yol açmış olabilir.  

Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ileride yürütülecek çalışmalar için şu öneriler geliştirilmiştir: 
Araştırmanın örneklem grubu genişletilerek üniversite, fakülte, bölüm, cinsiyet gibi değişkenlerin ideal öğretim 
elemanı özellikleri üzerinde bir fark oluşturup oluşturmayacağı belirlenebilir. Öğretim elemanları, üniversite 
öğrencileri, fakülte personelleri, fakülteden mezun olan ve iş hayatına atılan/atılmayan bireylerden oluşan bir 
çalışma grubunun, ideal bir öğretim elemanının sahip olması gereken özellikler hakkındaki görüşleri alınarak, 
görüşler arasında bir farklılık olup olmadığı incelenebilir.   
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Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Yazım ve Noktalama 

Kazanımlarının Değerlendirilmesi 

Derya YILDIZ 312, Dilek CERAN313 

 

Öz 

 Dil, duygu ve düşüncelerin; ses, hece, kelime ve cümle biçiminde oluşturularak başkalarına aktarılmasıyla 
meydana gelir. Bu oluşum dilin kurallarıyla gerçekleşir. Bir dilin etkili kullanılabilmesi için öncelikle o dile ait  
kuralların bilinmesi gerekir. Türkçeye ait yazım ve noktalama kuralları bilinmeden doğru ve etkili bir anlatım söz 
konusu olmayacaktır. Türkçe dersi öğretim programı her sınıf düzeyinde Türkçe yazım ve noktalama özelliklerini 
öğrencilerin edinmesinde öğretmenlere yol gösterici olma görevindedir. Geçmişten bugüne değişen Türkçe dersi 
öğretim programlarında yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar farklılaşmıştır. Bu kazanımların titizlikle 
incelenmesi bundan sonra oluşturulacak olan programlara da yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada 1981, 2006, 
2015 ve 2018 yıllarında yayımlanan Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan yazım ve noktalama kazanımları 
her sınıf düzeyinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yazım ve noktalama ile ilgili kazanımların karşılaştırmalı 
olarak verilmesi ile değişen Türkçe programları da detaylı biçimde ele alınmış, yazım ve noktalama ile ilgili 
kazanımların sayısından başlayarak içerikleri analiz edilmiştir. Bu analiz ile Türkçe dersi öğretim programının öne 
çıkardığı yazım ve noktalama konuları tespit edilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma veri toplama tekniklerinden 
doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarında yer 
alan yazım ve noktalama ile ilgili bölümler karşılaştırılarak ele alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle 
analiz edilmiştir. 1981, 2006, 2015 ve 2018 yıllarında yayımlanan Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan 
yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar incelendiğinde son yayımlanan Türkçe dersi öğretim programında yazım 
ve noktalama ile ilgili kazanım sayısının diğer programlara kıyasla azaldığı, kazanımların içeriklerinin 
genellemelere gidilerek değiştiği ve sınıf düzeyinde kazanım tekrarlarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yazım ve noktalama, Türkçe Dersi, Öğretim Programı. 

Abstract 

 Language, feelings and thoughts; sound, syllables, words and sentences in the form of the transfer occurs 
to others. This formation takes place by the rules of language. In order to use a language effectively, the rules of 
that language must be known first. Without knowing the spelling and punctuation rules of Turkish, there will be 
no accurate and effective expression. The Turkish language curriculum has the task of guiding teachers in 
acquiring the Turkish spelling and punctuation features at each grade level. In this study, the spelling and 
punctuation gains in the Turkish curriculum in 1981, 2006, 2015 and 2018 were examined comparatively at each 
grade level. Comparing the spelling and punctuation gains, Turkish programs were also examined in detail and 
their contents were analyzed starting from the number of spelling and punctuation gains. With this analysis, the 
spelling and punctuation issues that were highlighted by the Turkish curriculum were determined. In this study, 
one of the qualitative research data collection techniques, document analysis technique was used. The sections 
related to the spelling and punctuation in the Turkish, curriculum are discussed and compared. The collected 
data were analyzed by content analysis method. When the gains related to spelling and punctuation in Turkish 
curriculum are examined, the number of gains related to spelling and punctuation in the last published Turkish 
curriculum is decreased compared to other programs, and the contents of the gains are changed by 
generalizations and the repetitions of the gains at grade level. It was concluded that. 

Keywords: Writing and punctuation, Turkish Lesson, Curriculum.  

 

Giriş 

Yazma becerisinin gelişiminde o dile ait kuralların bilinmesi önem taşımaktadır. Türkçe; ses, hece, kelime ve 
cümle sistemine göre yapılandığı için bu yapının işlemesinde yazım ve noktalama kuralları etkindir. Yazım ve 
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noktalama kurallarının uygulanması ile yazılı anlatım kolaylaşacak, anlam yanlışlıkları önlenecek ve etkili bir 
ifadeye kavuşulacaktır.  

Korkmaz (2007), yazım kurallarını; “Bir dilin söz varlığını o dilde yürürlükte olan ses, şekil, köken vb. kurallara 
uygun olarak yazıya geçirme; dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazıya geçirmek” şeklinde tanımlar. Atasoy 
(2016) da noktalama işaretlerini; “yazarın anlatmak istediği düşünceye ya da paylaşmak istediği duyguya okurun 
rahatlıkla ulaşmasını sağlayan yol işaretleri” olarak ifade eder. 

 Noktalama işaretleri yazılı ifadedeki anlamı belirlemede önemli role sahiptir. Ağca’ya (1999) göre 
noktalama işaretleri içinde bulundukları cümleleri anlam yönünden düzenler. Bu bakımdan yazım ve noktalama 
kurallarının bilinmesi ifadeyi düzenlemede önemlidir. 

Karatay (2013), yazma becerisinin karmaşık bir süreç olması sebebiyle diğer dil becerilerine kıyasla daha 
yavaş geliştiğini belirtir. Bu sebeple Yıldız (2008) sınıf içi yazma etkinliklerini, öğrencilere yazım ve noktalamayı 
kavratacak ve planlı yazma alışkanlığı kazandıracak bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlayacak etkinlikler içermesi 
gerektiğini vurgular. Bu etkinliklerde yol gösterici olan Türkçe dersi öğretim programıdır. Anderson ve Krathwohl 
(2010), verimli bir öğretim programı için kazanımların bilişsel düzeyinin iyi planlanması gerektiğini belirtir.  

Türkçe dersi öğretim programı özellikle kazanımlarıyla, diğer beceri alanlarının yanı sıra yazma becerisinin 
gelişiminde de yol gösterici konumdadır. Öğretmenler için bir rehber olan Türkçe dersi öğretim programında 
yazma becerisinde etkin bir işlevi olan yazım ve noktalama ile ilgili kazanımların değerlendirilmesi bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma veri toplama tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi edinmeyi sağlayan yazılı 
materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim 
programlarında yer alan yazım ve noktalama ile ilgili bölümler karşılaştırılarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde, 
nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013) içerik analizinde temel amacın 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olduğunu belirtir. Veriler betimlenirken 
programlarda yer alan kazanımlar örneklendirilmiştir. 

 

Bulgular 

1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar 

incelendiğinde aşağıdaki sınıflamaya ulaşılmıştır: 

Yazım Kılavuzundan Yararlanma: 1981-2006-2018 programları 

Geniş Açıklamalar-Ölçme ve Değerlendirme: 2006 programı 

Öğrenme Alanlarıyla Bütünleşme: 2006-2015 programları 

Kısa Açıklamalar: 2018 programı 

Aşağıda programdaki yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar sıralanmıştır: 

1981 programı 

Anlama 

Özel amaçlar: 

-Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma 
yeteneğini kazandırıp geliştirmek 

6. sınıf 

Okuma tekniği bakımından: -Ortalama 150-200 kelimelik ya da 350-450 kelimelik öykü yazısını anlamlı 
olarak (duraklama, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilmek; 

-Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan yararlanabilmek 
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7. sınıf 

Okuma tekniği bakımından: -Ortalama 200-300 kelimelik ya da 400-500 kelimelik öykü yazısını anlamlı 
olarak (duraklama, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilmek; 

-Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan yararlanabilmek 

8. sınıf 

Okuma tekniği bakımından: -Ortalama 250-300 kelimelik ya da 450-550 kelimelik öykü yazısını anlamlı 
olarak (duraklama, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek) okuyabilmek; 

-Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan yararlanabilmek; aynı konuda 
türlü kaynaklara başvurabilmek; bir kaynağın bağıntı kurduğu öteki kaynaklardan da yararlanabilmek. 

Anlatım 

Özel Amaçlar 

-Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanabilme 

-Her zaman, her türlü kalemle okunaklı işlek, güzel ve düzenli bir el yazısıyla yazabilme beceri ve 
alışkanlıklarını kazandırmaktır.  

Öğrencilerin Kazanacakları Davranışlar: 

6. sınıf: 

Yazılı olarak: 

-Yazım yanlışı yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanabilmek.  

-Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa gözlem, deney, sonuç ve açıklamaları, yazım ve söz dizimi yanlışı 
yapmadan, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanarak anlatabilmek (Bu etkinliklerle ilgili dersin 
öğretmenleri de yükümlüdür.) 

7. sınıf: 

Yazılı olarak: 

-Yazım yanlışı yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanabilmek. 

-Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan noktalama işaretlerini doğru 
ve eksiksiz kullanarak gözlem, deney, sonuç ve açıklamaları, saptayabilmek, rapor düzenleyebilmek, özet 
çıkarabilmek, not alabilmek (Bu etkinliklerle ilgili dersin öğretmenleri de yükümlüdür.) 

8. sınıf: 

Yazılı olarak: 

-Yazım yanlışı yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanabilmek. 

-Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan noktalama işaretlerini doğru 
ve eksiksiz kullanarak gözlem, deney, açıklama, sonuçlarını saptayabilmek, rapor düzenleyebilmek, özet 
çıkarabilmek, not alabilmek (Bu etkinliklerle ilgili dersin öğretmenleri de yükümlüdür.) 

Dil Bilgisi: 

Özel Amaçlar 

Öğrencilere bilinçle; 

-Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme 

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar: 

6. sınıf: 

-Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmek 

-Türkçe “Sözlük” e yazım kılavuzuna vb. başvurabilmek.  
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7. sınıf: 

-Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmek 

-Türkçe “Sözlük” e yazım kılavuzuna vb. başvurabilmek.  

8. sınıf: 

-Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmek 

-Türkçe “Sözlük” e yazım kılavuzuna vb. başvurabilmek.  

2006 programı 

TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA  

Amaç ve Kazanımlar: 

1. Yazma kurallarını uygulama 

1. Standart Türkçe ile yazar. 

2. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 

Açıklamalar 

[!] Yazma kurallarının uygulanmasında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır.  

1. 4. Standart Türkçe: Türkçenin toplumda saygınlık uyandıran, konuşma dilindeki farklılıkları ortadan 
kaldıran, imlâsı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş, yazılan ve konuşulan ideal biçimidir. 

4. Kendi yazdıklarını değerlendirme 

1. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 

2. Yazdıklarını yazım ve noktalama  kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.       

6. sınıf 

Amaç Ve Kazanımlar 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama  

1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 

2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 

 

Açıklamalar 

[!] 1. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır:   

 Ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin, yazımı karıştırılan 
kelimelerin (hiçbir, hiçbir şey, herhangi bir, her şey vd.), soru eki mi’nin, bağlaç olan de ve ki’nin, kısaltmalar ve 
kısaltmalara getirilen eklerin yazımı 

 Sayıların yazımı  

• Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. 

• Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 

• Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi 
ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. 

• Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir 
nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. 

• Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. 

 Büyük harflerin kullanımı 

• Dizeler genellikle büyük harfle başlar. 
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• Özel adlar büyük harfle başlar. 

• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 

[!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma, yazma, dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. 

[!] Ses olaylarına dayalı yazım kuralları verilirken ilgili ses olayları da açıklanır. 

[!]  Yazım kuralları verilirken okunuşla ilgili hususlara da değinilir. 

[!] 2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır:  

Nokta (.)  

• Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 

• Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. 

• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

• Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

Virgül (,)  

• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. 

• Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. 

• Konuşma çizgisinden önce konur. 

• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul veya teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, 
tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. 

• Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı 
olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 

• Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. 

Noktalı virgül (;)  

• Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. 

İki nokta (:)  

• Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur. 

Üç nokta (…) 

• Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya 
ifadeye güç katmak için konur. 

• Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. 

• Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. 

Kısa çizgi (-)  

• Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur. 

• Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

• Eklerin başına konur. 

Eğik çizgi (/)  

• Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. 

• Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. 

• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

• Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 

Tırnak işareti (“ ”)  

• Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. 
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• Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. 

Yay ayraç ( ( ) ) 

• Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için 
kullanılır. 

• Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır 

• Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. 

Kesme işareti (’)  

• Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinden sonra konur. 

• Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır. 

• Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.  

• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

[!]  Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas 
alınır. 

[!]  Noktalama işaretlerinin İlköğretim 1-5. sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır.  

[!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma, yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında 
ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir.  

[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi çalışmalarda, 
özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. 

ları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde; çalışma kâğıtları, proje 
değerlendirme formları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, 
gözlem formları kullanılabilir. 

7. sınıf 

Amaç Ve Kazanımlar 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 

2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 

Açıklamalar 

!] 1. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır:   

 Yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir, hiçbir şey, herhangi bir, her şey vd.) yazımı 

 Sayıların yazımı  

• Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır. 

• Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. 

 Büyük harflerin kullanımı 

• Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. 

• Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. 

• Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle 
başlar. 

[!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma, yazma, dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. 

2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır:  

Nokta (.)  

• Bibliyografik künyelerin sonuna konur. 
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Virgül (,)  

• Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.  

İki nokta (:) 

• Genel Ağ adreslerinde kullanılır.  

Üç nokta (…) 

• Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 
konur. 

• Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.  

Soru işareti (?) 

• Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. 

Ünlem işareti (!) 

• Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem 
işareti kullanılır. 

Kısa çizgi (-) 

• Kelimeler arasına “–den… -a, ve, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.  

Eğik çizgi (/)   

• Genel Ağ adreslerinde kullanılır.  

Yay ayraç (())  

• Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç 
içine alınabilir. 

• Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine 
alınır. 

• Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç 
içine alınır.  

Köşeli ayraç ([ ])  

• Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanılır.  

Kesme işareti (’) 

• Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kullanılır.  

[!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas 
alınır. 

[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. 

[!]Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma, yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında 
ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir.  

[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi çalışmalarda, 
özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. 

ları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde; çalışma kâğıtları, proje 
değerlendirme formları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, 
gözlem formları kullanılabilir. 

8. sınıf 

Amaç Ve Kazanımlar 

6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 

1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 
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2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 

 

Açıklamalar 

[!] 2. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır:  

Virgül  

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 

• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.  

• Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur.  

• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur.  

• Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.  

Noktalı virgül  

• Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 

Kısa çizgi  

• Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. 

[!]  Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas 
alınır. 

[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır.  

[!]  Bu sınıfta özellikle pekiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.  

[!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma, yazma, dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında 
ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir.  

[!] Öğrencilere, yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları, sınıf içi çalışmalarda, 
özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. 

değerlendirme formları, standart testler, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, 
gözlem formları kullanılabilir. 

 

2015 Programı 

Programın Temel Yaklaşımı 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda: 

4. Öğrencilerin yaş, düzey, dil ve zihin gelişimleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi, yazım kuralları, 
okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk ve derinlik içinde 
yapılandırılmıştır. 

 

5. sınıf 

T5.2.Okuma 

Akıcı Okuma 

T5.2.16. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur. 

6. sınıf 

Akıcı Okuma 

T6.2.21. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur. 

7. sınıf 
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Akıcı Okuma 

T7.2.21. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek, uygun hızda sesli veya sessiz okur. 

8. sınıf 

Akıcı Okuma 

T8.2.27. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek, uygun hızda sesli veya sessiz okur. 

YAZMA 

5. sınıf 

T5.3.12. Yazdıklarını gözden geçirerek anlam bütünlüğünü bozan ifadeler, yazım ve noktalama hataları varsa 
bunları belirler, düzeltir ve metni yeniden yazar/düzenler. 

 

2018 Programı 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Özel Amaçları 

Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar 
artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırılmıştır. 

 

T.5.4. YAZMA 

5. sınıf 

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik 
edilir. 

T.5.4.8. Sayıları doğru yazar. 

Kesirli sayıların, sıra ve üleştirme sayılarının, dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımları üzerinde 
durulur. 

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. 

Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

6. sınıf 

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. 

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. 

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

7. sınıf 

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir. 

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar. 

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yaralanmaya, günlük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir. 

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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1981, 2006, 2015 ve 2018 yıllarında yayımlanan Türkçe dersi öğretim programları incelendiğinde 1981 
programında 5.sınıfta toplam 8; 6, 7 ve 8.sınıfta toplam 4 kazanım; 2006’da 5.sınıfta 4; 6, 7 ve 8.sınıfta 2 kazanım; 
2015’te 5.sınıfta 2; 6, 7 ve 8.sınıfta 2 kazanım; 2018 de 5.sınıfta 3; 6, 7 ve 8.sınıfta 2 kazanım (açıklama) tespit 
edilmiştir.  

1981 programında bütün öğretmenlerin yazım ve noktalamadan yükümlü oldukları belirtilmiştir. Yazım 
Kılavuzundan Yararlanma öne çıkarılmıştır. 2006 programında açıklamalar oldukça detaylıdır. Yazım Kılavuzundan 
Yararlanma, Geniş Açıklamalar ve Ölçme- Değerlendirme vurgulanmıştır. 2015 programında kazanımlar öğrenme 
alanlarıyla bütünleştirilmiştir. Daha önceki programlarda okuma ve yazma öğrenme alanlarında yazım ve 
noktalama ile ilgili kazanımlar varken 2018 programında «Hikaye edici metin yazar.» ve «Yazdıklarını düzenler.» 
kazanımlarının altında yazım ve noktalama ile ilgili kısa açıklama biçiminde yer alır. 2018 programında sadece 
sayıların yazımı 5. sınıfta ayrı olarak verilmiştir. «Metindeki yazım ve noktalama kuralları ile sınırlıdır» genel ifadesi 
yer alır. Son program çerçeve biçimindedir. Aydın & Sadioğlu’nun (2018) ile İşeri & Baştuğ’un (2016) 
çalışmalarında da son programlardaki kazanım ve açıklamaların azaldığına dikkat çekilmiştir.  

Krathwohl (2002), öğretim programlarında yer alan kazanımların, uygulayıcılara yarar sağlayacağı düşünülerek 
öğretim hedefleri doğrultusunda belli sınıflandırılmalara tabi tutulması gereğine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda 
programların, kazanımların sayısının azaltılması ile çerçeve bir görünümde olması dolayısıyla, programların 
uygulayıcıları olan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin alınması, öğretmenlere, programı, öğrencilerinin seviye 
ve ihtiyaçlarına göre uygulamalarında kendilerini eksik hissettikleri konularda yardımcı olacak çalışmalara yer 
verilmesi gereği ifade edilebilir. 
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Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Dinleme 

Kazanımlarının Değerlendirilmesi 

Emrah ÖZGÜL314 , Dilek CERAN315 , Derya YILDIZ316 

 

Öz 

 Bu araştırmanın amacı Türkçe dersi öğretim programlarındaki dinleme kazanımlarını değerlendirmektir. Bu 
amaç doğrultusunda 1981, 2006 ve 2017 yıllarında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programlarının dinleme 
bölümüne ilişkin hedef davranışlar ve kazanımlar incelenmiştir. Dinlemeye ilişkin kazanımlar, 1981 yılı ve 
sonrasındaki Türkçe öğretim programlarında ayrı bir başlık altında yer aldığı için araştırma bu programlarla 
sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda davranışçı yaklaşımla hazırlanan 1981 Türkçe öğretim programında 
dinleme becerisi, anlama genel başlığı atında ele alınmış ve programın yaklaşımına bağlı olarak dinleme ve izleme 
tekniği bakımından dinlemeye ilişkin öğrencilerin kazanması gereken davranışlar belirlenmiştir. Bu programda 6, 
7 ve 8. sınıf düzeyinde dörder davranış yer almaktadır. 2006 ve 2017 Türkçe öğretim programlarında ise dinleme 
kazanımları ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme öğrenme 
alanı sınıf düzeylerine ayrılmadan dört ana başlık altında olmak üzere toplam 38 kazanım belirlenmiştir. 2017 
programında ise kazanımların sarmal bir yapı oluşturması gerektiği anlayışı ile dinleme kazanımları sınıf 
düzeyinde ayrılmış, 5 ve 6. sınıflarda 12; 7 ve 8. sınıflarda 14 kazanıma yer verilmiştir. Kazanımların içerik, ölçme 
ve değerlendirmeye uygunluğu ve öğrenci davranışı olarak ifade edililmelerine yönelik bulgular paylaşılarak 
bunlardan hareketle önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme, öğretim programı, kazanım 

 

Abstract 

 The aim of this research is to evaluate listening gains in Turkish curriculum. For this purpose, the acquisitions 
related to the listening section of the Turkish course curriculum prepared in 1981, 2006 and 2017 were examined. 
Since the gains related to listening are included in the Turkish curriculum in 1981 and beyond, the research is 
limited to these programs. At the end of the research, listening skills were discussed under the general title of 
comprehension in 1981 Turkish Curriculum which was prepared with a behavioral approach and the behaviors 
that students should gain in terms of listening and monitoring techniques were determined depending on the 
approach of the program. This program includes four behaviors at the 6th, 7th and 8th grade levels. In the 2006 
and 2017 Turkish Curriculum, listening gains were evaluated under a separate heading. In the 2006 program, the 
listening learning area was not separated at classroom levels and 38 achievements were determined under four 
main headings. In the 2017 program, with the understanding that the gains should form a spiral structure, 
listening gains were separated at the class level. Grades 7 and 8 included 14 achievements. The findings related 
to the expression of the achievements in terms of content, measurement and evaluation, and student behavior 
were shared and recommendations were made based on these findings. 

Keywords: listening, Turkish curriculum, earnings . 

 

Giriş 

Ana dilde iletişim kavramı, MEB(2017) Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda anahtar yetkinlikler arasında yer 
almaktadır. Ana dilde etkili iletişimin sağlanmasında en önemli koşul olan temel dil becerilerinin geliştirilmesi,  
2017 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnın özel amaçları arasında ifade edilmiştir. Etkili iletişim kurabilmenin temeli 
olan bu dil becerileri; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi şeklinde olup bu beceriler birbirinden ayrılmaz 
bir bütündür. Bu becerilerin gelişebilmesi için uygulamaya dayalı etkinlikler yapılmalıdır. Bu kapsamda planlanmış 
bir Türkçe dersi, öğrencilerin ana dildeki iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.  

                                                           
314 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, emrahozgul166@gmail.com 
315 Necmettin Erbakan Üniversitesi , Türkiye , dlkcrn@yahoo.com 
316 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye , deryacintasyildiz@gmail.com 
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Temel dil becerileri arasında yer alan dinleme, diğer becerilere göre daha erken dönemlerde ortaya çıkar. Erken 
gelişim döneminde işitme olarak ifade ettiğimiz bilinç dışı eylem, ilerleyen dönemlerde bilinçli olarak 
gerçekleştirildiğinde dinleme şekline dönüşür. Dinlemenin bir etkinlik olarak yapılması demek; dinleme 
sürecinden önce, dinleme sürecinde ve dinleme sürecinden sonra neler yapılması gerektiği konusundaki 
farkındalığı ifade eder. Bu şekilde yapılan bir dinleme faaliyeti, bilinçli ve kontrollü yapılmış bir etkinlik anlamına 
gelmektedir. Kavcar, Oğuzkan ve Severʾe (1995) göre dinlemenin ve dinleneni anlamanın insan yaşamında ayrı 
bir önemi bulunmakta ve kişi olarak bilgi edinmek zevk almak, eleştirmek ve değerlendirme için belirli düzeyde 
bir dinleme alışkanlığı edinilmiş olmalıdır. 

Günlük hayatta ve özellikle sınıf içinde en sık kullanılan temel dil becerisi olan dinleme, sadece Türkçe dersinde 

değil bütün derslerde etkin kullanılan bir beceridir. Epçaçanʾa (2013)  göre dilin dört temel işlevinden biri olan 

dinleme, kişiler arasında iletişimin vazgeçilmez bir unsuru, anlatıcıdan gelen mesajları anlama ve yorumlama 

çabası; işitmeyi de içine alan kapsamlı, karmaşık, aktif bir süreç; çok boyutlu bir olgu; amaçlı bir davranış ve 

insanın seçme özgürlüğünün de bir yansıması olarak insan beyninin bilişsel süreçlerini gerektiren zihinsel bir 

etkinliktir. 

Güneşʾe (2016) göre dinleme becerisini geliştirme amacıyla yapılacak çalışmalarda etkileşime de dikkat 
edilmelidir. Öğrencilere dinlediklerini zihinde canlandırma, sınıflama, sorgulama ilişki kurma, çıkarımlar yapma, 
sonucu tahmin etme, özetleme, değerlendirme ve arkadaşlarıyla paylaşma gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. 

Dinlemenin öğretilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olarak ele alınmasıyla bu alandaki çalışmalar artmıştır. Türkçe 
derslerinin amaçlarından biri de bu becerinin geliştirilmesidir. Öğrencilerin nasıl dinlemeleri gerektiği onlara etkili 
yöntemlerle öğretilmelidir. Dinlediğini anlama becerisine sahip olan öğrenciler, sadece Türkçe derslerinde değil 
bütün derslerde başarı gösterebilmektedir. Doğanʾa (2010) göre dinlemenin en çok ve en sık kullanılan dil becerisi 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda dinleme becerisi gelişmiş öğrencilerin derslerdeki başarılarının da buna 
paralel olacağı rahatlıkla söylenebilir. 

Dinleme kurallarını içselleştirip alışkanlık halinde uygulayabilen öğrenciler, günlük yaşamlarında iletişim 
kurmaktan keyif alabilmektedir. Öğrencinin çevresindeki dinleme faaliyetlerine olan ilgisi ve katılım isteği dinleme 
eğitiminde amaçlanan sonuçlardan biridir. Türkçe ders kitaplarında dinleme becerisine ilişkin etkinliklerin yer 
aldığı müstakil dinleme metinleri bu amaca yönelik hazırlanmış önemli materyallerdir. Öğretim programına göre 
Türkçe ders kitabındaki her temada toplam dört metin yer almakta ve bu dört metinden birisi dinleme/izleme 
metni olarak uygulanmaktadır. Bu metinlerdeki etkinliklerle öğrencilerin dinlediğini anlama becerisinin 
geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenme ile dinleme arasındaki ilişkiden hareketle neyi, nasıl ve niçin dinlemesi 
gerektiğini bilen öğrenciler, akademik yönden daha başarılı duruma gelebilmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu tarafa Türkçe öğretiminin programları incelendiğinde dinlemenin ayrı bir beceri 
ya da öğrenme alanı olarak değerlendirildiği programlar; 1981, 2006 ve 2017 programlarıdır. Emiroğluʾna göre 
(2013) 1950-60’lardan sonra pek çok ülkede dinlemeye verilen önem artmış, eğitim ve öğretim programlarında 
dinleme, bir beceri ve alan eğitimi olarak yer bulmuştur. 

1981 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme becerisi, anlama genel başlığı atında ele alınmış ve programın 
yaklaşımına bağlı olarak dinleme ve izleme tekniği bakımından öğrencilerin kazanması gereken davranışlar 
belirlenmiştir. O dönemde ilkokulda yer alan 5. sınıfta beş davranış; 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde dörder davranış yer 
almaktadır. Dinleme kazanım ve hedef davranışlarına sınıf düzeyindeki farklılaşma, dinleme sürelerinde ortaya 
çıkmaktadır. 

2006 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programlarında ise dinleme becerisi ayrı bir öğrenme alanı olarak 
değerlendirilmiştir. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme öğrenme alanı sınıf düzeylerine ayrılmamış 
olup dört ana başlık altında toplam 38 kazanım belirlenmiştir. 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda ise 
kazanımların sarmal bir yapı oluşturması gerektiği anlayışı ile dinleme kazanımları sınıf düzeylerine ayrılarak 5 ve 
6. sınıflarda 12; 7 ve 8. sınıflarda 14 kazanıma programda yer verilmiştir. Bununla beraber 2006 Türkçe Dersi 
Öğretim Programıʼndaki bazı kazanımların birbirini kapsar nitelikte olduğu, 2017 Türkçe Dersi Öğretim 
Programıʼndaki bazı kazanımların ise birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmanın amacı 1981,2006 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarını; dinleme becerisi açısından 
karşılaştırmaktır. Davranışçı yaklaşımın benimsendiği 1981 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile yapılandırmacı 
yaklaşım temele alınarak hazırlanan 2006 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarının dinleme becerisi 
bakımından karşılaştırılması, söz konusu becerinin Türkçe eğitimindeki yerini ve gelişim sürecini belirlemek 
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bakımından önemlidir. Kendi kendine geliştiği için ihmal edildiği düşünülen dinleme becerisinin programlardaki 
kazanımlar bakımından karşılaştırılarak ortaya konması, diğer becerilerin geliştirilmesindeki işlevini belirleme 
konusunda açıklayıcı nitelikte olacaktır. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı 1981,2006 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarını dinleme beceri alanı 
bakımından karşılaştırmak olduğundan araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden doküman analizi tekniği 
kullanılmıştır. 1981 yılında hazırlanan Türkçe öğretim programında kazanım ifadesi yerine hedef davranış ifadesi 
kullanılmasına karşın öğrencilerde dinleme becerisiyle ilgili hangi özelliklerin gelişeceğini ifade etmesi açısından 
2006 ve sonraki programların dinleme kazanımlarıyla karşılaştırılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Çalışma süresince Temizyürek ve Balcı (2015) tarafından yapılan Türkçe öğretim programlarıyla 
ilgili çalışmadan yararlanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Dinleme; 1981, 2006, 2015 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarında beceri olarak yer bulduğu için 
çalışma grubu olarak bu öğretim programları belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. “Dokümanlar nitel 
araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 218).  

Bulgular 

Çalışmada elde edilen verilerden hareketle bazı bulgulara ulaşılmıştır. Öncelikle çalışma grubu içinde yer 
alan Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisine ilişkin kazanım sayıları ortaya çıkarılmıştır. Kazanımların 
sayısına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda gösterilmiştir:  

Tablo 1.  
Programlardaki Dinleme Kazanımlarının Sayıları. 

 1981 Programı  2006 Programı  2015 Programı  2017 Programı  

5. Sınıf 5 48 6 12 

6. Sınıf 4 5 AMAÇ 
42 KAZANIM 

5 12 

7. Sınıf 4 4 14 

8. Sınıf 4 3 14 

Toplam  17 90 18 52 

 
 

Tablo 1ʼde görüldüğü üzere 1981 yılı Türkçe Öğretim Programıʼnda toplam 17 hedef ve davranış yer 
almaktadır. Buna karşın 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda toplam 90 kazanım, 2015 Türkçe Dersi Öğretim 
Programıʼnda toplam 18 kazanım ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda ise toplam 52 kazanım yer 
almaktadır. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme ve konuşma kazanımları birlikte ifade edildiği için 
öncelikle dinleme ve konuşma kazanımları ayırt edilmiş ve dinleme kazanımlarının sayısı tabloda gösterilmiştir. 
Kazanım sayısının en fazla olduğu program, 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼdır.  Dinleme hedef davranış 
sayısının en az olduğu program ise 1981 yılı Türkçe öğretim programıdır. 

Dinleme kazanımlarının Türkçe öğretim programlarında konumlandırılmasına yönelik karşılaştırma tablosu 
aşağıdaki gibidir:  

Tablo 2.  
Programlardaki Dinleme Kazanımlarının Yerleştirildiği Bölümler. 

 1981 Programı  2006 Programı  2015 Programı  2017 Programı  

 ANLAMA AMAÇ VE KAZANIM SÖZLÜ 
İLETİŞİM 
BECERİLERİ 

KAZANIM VE 
AÇIKLAMAR 
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 1981 Programı  2006 Programı  2015 Programı  2017 Programı  

Öğrencilerin 
Kazanacakları 
Davranışlar 

Dinleme Öğrenme 
Alanı 

Kazanım- Alt 
Kazanım 

Dinleme 

   

Dinleme ve İzleme 
Tekniği Bakımından 

Konuşma ve 
Dinleme 
Kazanımları 

 

    

 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere dinleme kazanımları programlarda yıllara göre farklılık gösteren yerlerde 
konumlandırılmıştır. Dinleme kazanımları 1981 yılından sonra anlama başlığı altında ele alınmış ve günümüzde 
uygulanan 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda da dinleme başlığı altında ifade edilmiştir.  

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme ve konuşma kazanımları birlikte ele alınmış olsa da 2017 
Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda bu beceriler tekrardan ayrı başlıklar altında ifade edilmiştir. 

Kazanımların İçerik Yönünden Değerlendirilmesi 

1981 programında yer alan dinleme hedef davranışları, doğrudan öğrenci davranışı dönük olarak ifade 

edilmemiştir. 2006 ve sonraki yıllarda uygulanan programlarda ise kazanımlar doğrudan öğrenci davranışı olarak 

ifade edilmiştir. Bu durum, programların davranışçı veya yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmış olmasıyla ilgili 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma ilişkin aşağıda örnek verilmiştir: 

Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı ve davranışı gösterebilmek (MEB, 1981) 

Başkalarını rahatsız etmeden dinler. (MEB, 2006) 

Kazanımların içerik yönünden değerlendirilmesine ilişkin elde edilen diğer bir bulgu ise 1981 yılındaki 

dinleme hedef ve davranışlarının sınıf seviyesine göre kolaydan zora doğru devam ettiği yönündedir. Bu durum 

aşağıdaki tablo gösterilmiştir: 

Tablo 3.  
Sınıf Seviyesine Göre 1981 Türkçe Öğretim Programındaki Dinleme Beceresine İlişkin Hedefler. 

 Dinleme Kazanımı 

5. Sınıf 15-20 Dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek, 

6. Sınıf  25-30 Dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek, 

7. Sınıf 30-35 Dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek, 

8. Sınıf 35-40 Dakikalık bir konuşmayı, konferansı vb. dinleyebilmek ve ilginç 
bölümlerinden not alabilmek; 

     

  

 Tablo 3ʾte görüldüğü üzere 1981 programında yer alan dinleme kazanımları, sınıf seviyesine göre kolaydan 
zora doğru ifade edilmiştir. 1981 yılı programında dinleme becerisine yönelik sınıf içi etkinlik örnekleri yer 
almamaktadır. 

2006 yılında uygulanan Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme kazanımları sınıf seviyelerine göre 

farklılık gösterecek şekilde ifade edilmemiştir. Ayrıca 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda dinleme 

kazanımlarının bazılarına yönelik açıklamalar da mevcuttur. Aşağıda bu duruma örnek bir kazanım ifade 

edilmiştir: 

Kazanım: Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (MEB, 2006) 

Açıklama : Ana fikir/ana duygu bulunurken öğrencilerin düşüncelerini serbestçe ve kendine özgü bir şekilde ifade 

etmelerine imkân verilir. (MEB, 2006) 
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2015 programında ise   ̏Öğrenme Alanları ʺ içerisinde    ̏Sözlü İletişim ʺ başlığı yer almış ve bu başlık altında 

dinleme ve konuşma kazanımları birlikte konumlandırılmıştır. Bu kazanımlar her sınıf seviyesine göre farklılık 

gösterecek şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanında 2015 programında da bazı dinleme kazanımlarına yönelik ek 

açıklamalar aşağıdaki örnekteki gibi yapılmıştır: 

Kazanım: T5.1.8. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.(MEB, 2015) 

Açıklama: Dinledikleri ve izlediklerindeki önemli ve önemsiz noktaları belirleme ve önemli noktaları birleştirmeye 

yönelik çalışmalar yaptırılır. (MEB, 2015) 

2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı en son hazırlanan ve günümüzde uygulanan öğretim programıdır. Bu 

programda dinleme/izleme becerisine ait kazanımlar, müstakil şekilde ifade edilmiş ve bazı dinleme 

kazanımlarının açıklamasına yer verilmiştir. Dinlemenin duyuşsal yönüne ilişkin kazanım ifadeleri tespit 

edilememiştir. 

Kazanım: T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (MEB, 2017) 

Açıklama: Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. (MEB, 2017) 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Dinleme, ilk olarak 1981 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼnda müstakil bir beceri olarak ele alınmıştır. 2006 
yılında yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı; etkinlik örneklerini 
ifade etmesi, kazanım sayısının fazla olması ve çok sayıda açıklamanın yer almasından dolayı dinleme becerisi 
açısından da en detaylı program olarak göze çarpmaktadır. Çok sayıda dinleme etkinliği örneği, bu programda yer 
almaktadır.  

1981 ve 2017 yılları arasında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan dinleme kazanımları 

incelendiğinde 1981 Programında sınıf düzeyinde bir ayrıma gidilmesine rağmen sınıf düzeyinde dinleme süreleri 

dışında davranışların tekrar edildiği, 2006’da ise sınıf düzeyi ayrımı gözetilmediği belirlenmiştir. 2017 Türkçe Dersi 

Öğretim Programında ise sarmal bir anlayışın benimsendiği ve kazanım sayısının bir önceki programa göre 

azaltıldığı tespit edilmiştir.  

 1981 yılından günümüze kadar yaşanan teknolojik ve kültürel değişiklikler kazanımların içeriklerinde de 
kendisini göstermiştir. 1981 yılındaki programda internet ifadesinin yer almadığı görülürken 2017 programında 
da radyo ifadesinin yer almadığı görülmektedir. 

Kazanımların ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin ilişkin açıklamalar 2006 sonrası programlarda ifade 

edilmiştir. 2006 yılından sonraki programlarda dinleme kazanım sayısının azaldığı görülmektedir. 

Ayrancı ve Mutlu (2017), çalışmasında 2006, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarını genel olarak 

karşılaştırmış ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı etkinlik örneklerinin, derse karşı tutum ölçeklerinin, ders 

işleyiş örneklerinin ve beceri oranlarının yer almadığını ifade etmiştir. Çalışmamızda sadece 2006 Türkçe Öğretim 

Programıʼnda dinleme kazanımlarına ilişkin etkinlik örneklerinin yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Melanlıoğlu ve Karakuş (2013), çalışmalarında dinlemenin soyut bir beceri olmasından ötürü ölçme ve 

değerlendirme aşamasında zorlanıldığını ifade etmişlerdir. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı için dinleme 

kazanımlarının süreci ön plana çıkaracak şekilde düzenlenmesinde fayda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Aytan (2011), çalışmasında dinlemenin aktif öğrenme yöntemiyle geliştirilebilir beceri olduğunu ifade 

etmiştir. Buradan hareketle dinleme kazanımlarının gerçekleştirilmesi için aktif öğrenme yaklaşımına uygun 

yöntem ve tekniklerin uygulama biçimleri öğretim programında ders işleyiş örneği olarak yer alabileceği 

belirtilmiştir. 

Yıldırım ve Er (2013) çalışmalarında öğretmenlerin dinleme kazanımlarına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde 

olduğuna ulaşmıştır. Bu çalışmada öğretmenler, öğrencilerin en çok dinleneni anlama ve çözümleme amacına 

ulaşmakta zorlandıklarını ifade etmiştir.  

Göçer ve Tabak (2014) dinleme kazanımlarının değerlendirilmesinde süreç odaklı alternatif ölçe ve 

değerlendirme yaklaşımlarının takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Çalışmada özellikle çoktan seçmeli 
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sorularla uygulanan merkezi sınavların öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme çalışmaları üzerinde baskı 

oluşturduğu gerçeği ifade edilmiştir. Çalışmamızda, 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programıʼndaki dinleme 

kazanımlarına yönelik ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ait örneklerle öğretmenlere kılavuzluk yapılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sonucundan hareketle şu önerilere yer verilmiştir: 

Erken dönemde gelişen dinleme becerisinin tıpkı bir yüzme becerisi gibi uygulama çalışmaları ile 

geliştirilebileceği yönündeki anlayış, öğrencilere kavratılmalıdır. Kısacası Türkçe eğitimi alan bir öğrenci 

dinlemenin bir beceri olduğunu bunun uygulamalarla geliştirebilir olduğunu bilmelidir. 

 Türkçe öğretmenlerinin dinleme becerisine ilişkin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik olarak hangi uygulamaları 

yapabileceği yönünde örnek uygulamalar programlarda yer almalıdır. 

Türkçe ders kitaplarındaki dinleme metinleriyle yapılan etkinliklerin yanında dinleme becerisini geliştirecek 

okul dışı dinleme etkinliklerine öğrencilerin katılımlarının sağlanması noktasında okul yöneticileri ve öğretmenler 

imkânlar doğrultusunda planlamalar yapmalıdır. 

Dinlediğini anlama becerisi ile akademik başarı arasındaki pozitif yöndeki ilişkiye yönelik öğrenci farkındalığı 

öğretmenler tarafından oluşturulmalıdır.  

Dinleme kazanımlarının değerlendirilmesi sürecinde yön gösterici örnek uygulamalar Türkçe dersi öğretim 

programında yer almalıdır. 

Dinleme kurallarının uygulanması konusunda yapabilecek çalışmalar öğrencilerin aileleriyle iş birliği içinde 

yürütülmelidir. 
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Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Değer Eğitimi Açısından 

İncelenmesi 

Dilek CERAN317 , Derya YILDIZ318 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı 2005, 2006, 2015 ve 2018 yıllarında yayımlanan ve uygulanan 
Türkçe dersi öğretim programlarında değerler eğitimine yönelik ifade, kazanım ve beklentileri 
tespit etmektir. Çalışma, öğretim programlarını incelemeye yönelik olduğundan nitel bir 
araştırma olup programlar doküman analizi yoluyla irdelenmiştir. 2005 İlköğretim Türkçe Dersi 
(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda değer eğitimi belli bir başlık altında verilmemiş, Türkçe 
dersinde üzerinde durulması gereken başlıca değerlerin ne olduğu belirtilmemiş, değerler 
işlenecek temalarda yer bulmuştur. 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim 
Programı’nda da değerlerin öğretimine yönelik sistemli bir yaklaşım yoktur. Ancak 
programdaki temel yaklaşım, genel amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret 
eden ifadeler mevcuttur. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da temalar, değerler 
eğitimi bakımından en kapsamlı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. “Biz ve Değerlerimiz” ile 
“Vatandaşlık Bilinci” temalarında ulusal ve evrensel değerleri ön plana alan alt temalara yer 
verilmiştir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar), değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde 
en kapsamlısıdır. Programda yer verilen değerler; dostluk, arkadaşlık, aile birliğine önem 
verme, adalet, vefa, eşitlik, özgürlük (bağımsızlık), sadakat, merhamet, güven, saygı, sevgi, 
hoşgörü, sabır, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, 
cömertlik, iyilikseverlik, alçakgönüllülük, misafirperverlik, vicdanlı olma, tarihsel mirasa 
duyarlılık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, sorumluluk, iş birliği, temizlik, öz güvendir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Değer Eğitimi. 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the expressions, acquisitions and expectations about values education in 
the Turkish course curricula published and applied in 2005, 2006, 2015 and 2018. The study is a qualitative 
research since it is aimed at examining the curricula and the programs are examined through document analysis. 
In 2005 Primary Education Turkish Lesson (Grades 1-5) Curriculum, value education was not given under a certain 
title, the main values to be emphasized in Turkish lesson were not specified and values were included in the 
themes to be studied. There is no systematic approach to the teaching of values in the 2006 Turkish Primary 
Education (6,7 and 8th Grade) Curriculum. However, there are expressions pointing to values within the main 
approach, general objectives, achievements and themes in the program. In the 2015 Turkish Language Teaching 
Program, themes are the most comprehensive part in terms of values education. In the themes of “Us and Our 
Values“ and Bil Citizenship Awareness alt, sub-themes giving priority to national and universal values were 
included. The 2018 Turkish Lesson Curriculum (Primary, Secondary, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th 
Grades) is the most comprehensive Turkish curriculum in terms of values education. Values included in the 
program; friendship, friendship, caring for family unity, justice, loyalty, equality, freedom, loyalty, compassion, 
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trust, respect, love, tolerance, patience, sharing, solidarity, solidarity, pledge, diligence, honesty, generosity, 
benevolence , humility, hospitality, conscientiousness, sensitivity to historical heritage, courage, sacrifice, 
patriotism, responsibility, cooperation, cleanliness, self-confidence. 

  

Keywords: Turkish Curriculum, Value Education. 

 

Giriş 

Günümüzde işlevi, önemi ve gerekliliği sebebiyle değerlerin yeni nesillere aktarılması 
bir zorunluluk hâline gelmiştir. Artık örgün eğitim ortamları sadece bilginin öğretildiği ya da 
yapılandırıldığı yerler olarak algılanmamakta; ulusal ve evrensel değerlerin de kazandırılmaya 
çalışıldığı çok yönlü bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

Bir toplumun geleceğinin olumlu değerler kazanmış bireylerin yetiştirilmesine bağlı 
olduğu tartışmasız bir gerçektir. İnsanlar bu değerlere kendi kendilerine sahip olamazlar 
(Dilmaç, 2007). Bu da sistemli bir eğitim sürecine ihtiyaç olduğunu desteklemektedir. Eğitimin 
amaçları düşünüldüğünde bu amaçlardan birincisi ve belki de en önemlisi toplumun değer 
yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır (Akbaba ve Altun, 2003). Bu sebeple eğitim öğretim 
faaliyetleri planlanırken çocuklara kabul gören değer yargılarını benimsetmek oldukça 
önemlidir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’yla “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar yetiştirme” (Resmî 
Gazete, 1973: 5101-5102) amaçlanmıştır. Yukarıda bahsi geçen genel amaçlar, öğretim 
programlarında özelleştirilerek verilmektedir. Öğrencilere verilmesi gereken değerler, 
bunların niçin ve nasıl öğretilmesi gerektiği, öğretim programlarında detaylandırılmalıdır. 
İçerik özellikleri bakımından düşünüldüğünde genel amaçlarda belirtilen değerlere sahip 
bireyler yetiştirmek için öncül derslerden birisi de Türkçedir. 

Okullarda değerlerin kazandırılması öğretim programları çerçevesinde ders içi 
etkinliklerle yürütülmekle birlikte ders dışı faaliyetlerle de desteklenmelidir. Böylelikle 
değerlerin edinilmesinde hem bilgi ve düşünce hem de asıl önemli olan davranışa dönüştürme 
boyutu gerçekleştirilebilir. Bu amaçla 18. Millî Eğitim Şurası’nda okul öncesinden başlayarak 
yaygın eğitim dâhil olmak üzere eğitim öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul 
kültürü içerisinde değerler eğitimine yer verilmesi, bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile 
ve çevre ile iş birliğine gidilmesi, farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araçlarından 
faydalanılması gerekliliği üzerinde durulmuştur (18. Millî Eğitim Şura Kararları, 35. Madde). 19. 
Millî Eğitim Şurası’nda da programlarda değerler eğitimine yer verilerek okul öncesinden 
itibaren yetenek gelişiminin izlenmesi, okul öncesi ve ilkokulda eğitim aracı olarak kullanılan 
metinlerde (masal, hikâye, fabl, şiir vb.) değerlerimize yer verilmesi vb. kararlar alınmıştır. 

2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden yapılandırılan öğretim programlarıyla 
öğrencilere değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Değerler eğitimi özellikle Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi sözel derslerin programlarında hem 
kazanımlar hem de temalar aracılığıyla verilmeye çalışılmıştır. Aşağıda Türkçe dersi öğretim 
programlarında değerler eğitiminin nasıl ele alındığına değinilecektir. 
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Yöntem 

Çalışma, nitel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Bu araştırmada, Türkçe dersi 
öğretim programlarının değer eğitimi açısından incelenmesi esas alındığından betimsel 
araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan tarama 
modeliyle yapılan bir çalışmada “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 
içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 
çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun biçimde 
gözleyip belirleyebilmektir.” (Karasar, 2008: 77). 

Çalışma Materyalleri 

Çalışma, Türkçe dersi öğretim programlarının değer eğitimi açısından incelenmesi üzerine 
olup sadece 21. yüzyıldaki programlarla sınırlı tutulmuştur. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. 
Sınıflar) Öğretim Programı(2005), İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı 
(2006), Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı (2015) ile Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) 
Öğretim Programı (2018) çalışmanın temel materyalleri olarak incelenmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler nitel araştırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme 
yönteminden yararlanılarak oluşturulmuştur. Doküman inceleme, belgesel tarama olarak 
belirtilen, geçmişteki olguların izlerini taşıyan resim, film vb. yapıtları, olgularla ilgili olarak 
yayınlanmış kitap, dergi vb. birtakım yazılı materyalleri analiz etmek için kullanılan nitel 
araştırma yöntemidir (Karasar, 2008: 183). Bu araştırmada, doküman inceleme; araştırılması 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsaması ve 
araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Çalışma kapsamına alınan dört öğretim programı, genel amaçlar, kazanımlar, açıklamalar 

bölümleri incelenmek suretiyle değer eğitimi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Verilerin oluşturulurken programlardaki doğrudan ya da dolaylı olarak bir değere işaret eden 

ifadeler tespit edilmiştir.  

Bulgular 

2005, 2006, 2015 ve 2018 yıllarındaki Türkçe dersi öğretim programları değer eğitimi 
çısından incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

 İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2005) Değer Eğitimi 

İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda değer eğitimi belli bir 
başlık altında verilmemiş, Türkçe dersinde üzerinde durulması gereken başlıca değerlerin 
hangileri olduğu belirtilmemiştir. Programın özellikleri sıralanırken çok genel bir ifade ile 
“kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmek” (MEB, 2005:11) ifadesine yer 
verilmiştir. Ayrıca “Genel Amaçlar” bölümünde öğrencilerin “millî, manevi, ahlaki, tarihî, 
kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve 
düşüncelerini güçlendirmek” (MEB, 2005: 12) gayesi güdülerek Türkçe derslerinin işlenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Programın kazanımlar bölümünde ise değerlere doğrudan yer veren 
tek kazanım konuşma öğrenme alanındaki “Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, 
kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.” (MEB, 2005: 27) kazanımıdır. Söz konusu 
programda değerlere yönelik kazanımlara yer verilmemekle birlikte her sınıf düzeyinde 
zorunlu tutulan “Değerlerimiz” ve “Birey ve Toplum” temalarında içerik önerisi olarak 
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değerlere yer verilmiştir. “Değerlerimiz” temasında “Türkçemiz, Türk kültürü (bayramlar ve 
törenler, türkü, halk oyunları, vatan, kahramanlık, bayrak vb.), Türk büyükleri (Atatürk, Fatih 
Sultan Mehmet, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre, Mimar Sinan, Nasrettin Hoca vb.)” 
(MEB, 2005: 143) gibi millî ve kültürel değerler üzerinde durulması öngörülmüştür. “Birey ve 
Toplum” temasında ise sevgi, demokrasi, dayanışma, hoşgörü gibi değerler içerik önerisi olarak 
ön plana çıkarılmıştır. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere söz konusu programda amaç ve kazanımlar 
açısından değerler ve değerlerin öğretimi örtük olarak ele alınmıştır. Temalarda alt başlık 
olarak değerlere yer verilse bile değerler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımlarını 
gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmış, değer öğretimine yönelik bir amaca 
dönüştürülmemiştir. 

İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2006) Değer Eğitimi 

İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda da değerlerin 
öğretimine yönelik sistemli bir yaklaşım yoktur. Ancak programdaki temel yaklaşım, genel 
amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret eden ifadeler mevcuttur. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda programın temel yaklaşımından bahsedilirken 
“dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; 
eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum 
ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı 
alışkanlık hâline getiren, estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır.” (MEB, 2006: 3) denilmektedir. Buna göre söz konusu programın temel 
yaklaşımındaki dayanaklardan biri millî değerler olarak belirlenmiştir. 

Programın Genel Amaçlar kısmında ise 9, 10 ve 11. maddeler değerler eğitimi ile 
ilintilidir: 

“9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 
tanımaları, 

10. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve 
çözümler üretmeleri, 

11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve 
düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.”(MEB, 2006: 4). 

6, 7 ve 8. sınıfa yönelik kazanımlar açısından bakıldığında ise doğrudan olmasa bile 
dolaylı bir şekilde değerlerden bahseden birkaç ifadeye rastlanmaktadır: Dinleme/izleme 
öğrenme alanında “Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.” ve  “Başkalarını 
rahatsız etmeden dinler/izler.” (MEB,2006: 13) kazanımları; Konuşma öğrenme alanında 
“Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.” (MEB, 2006: 19), “Anlamadıklarını ve merak 
ettiklerini sorar.” ve “Sorunlarına konuşarak çözüm arar.” (MEB: 2006: 23) dolaylı olmakla 
birlikte değerlerle ilişkili kazanımlardır. 

Söz konusu programda “Temalar” başlığı altında yer alan bazı tema ve alt temalar 
doğrudan değerlerle ilgilidir. Sevgi, İletişim, Hak ve Özgürlükler, Kişisel Gelişim, Bilim ve 
Teknoloji ve Duygular temasına bağlı olarak oluşturulan alt temalardan bazıları doğrudan bir 
değere işaret etmektedir: İnsan sevgisi, bayrak sevgisi, yardımlaşma, dostluk, özgürlük, 
sorumluluk, bilimsellik vb. Anlaşılacağı üzere 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 
değerler doğrudan doğruya ele alınmamış, tema başlıklarında yer bulsalar bile kazanımlarla 
desteklenmemiştir. 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2015) Değer Eğitimi 
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2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış ve 1-8. sınıflar 
tek program altında birleştirilmiştir. Bu programın temel yaklaşımında “Türkçe Dersi Öğretim 
Programı ile basılı ve elektronik ortamlarda dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini 
yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünen, millî, manevi ve 
evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.” (MEB, 2015: 4) ifadesi ile 
millî, manevi ve evrensel değerlerin bireylere kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir.  

Bu programdaki genel amaçların büyük ölçüde 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 
örtüştüğü görülmektedir. Aşağıda yer alan 11, 12 ve 13. maddeler değer eğitimi ile ilintili 
olarak düşünülebilir: 

“11. Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak,  
12. Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini 
sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,  
13. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 
tanımalarını sağlamak.” (MEB, 2015: 5). 

Öğrenme alanlarının açıklandığı bölümde ise okuma becerisi üzerinde durulurken 
“okuduklarını değerlendirip dönemin zihniyetini, kültürel, ekonomik, sanatsal, siyasi, ahlaki vb. 
değerleri nasıl yansıttığının farkında olarak okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri 
amaçlanmıştır.” (MEB, 2015: 6) denilmektedir. Burada öğrencinin okuduğu metni çok yönlü 
bir yapı içinde değerlendirirken ondaki değerleri tespit edebilmesine yönelik bir beklenti söz 
konusudur. Diğer öğrenme alanlarının açıklamalarında değerler eğitimine yönelik ifadelere yer 
verilmemiştir. 

Diğer öğretim programlarında olduğu gibi 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da 
temalar, değerler eğitimi bakımından en kapsamlı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. “Biz ve 
Değerlerimiz” ile “Vatandaşlık Bilinci” temalarında ulusal ve evrensel değerleri ön plana alan 
alt temalara yer verilmiştir. “Biz ve Değerlerimiz” temasında “aile, büyüklerimiz, insan ilişkileri, 
dostluk, vefa, sadakat, merhamet, saygı, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, arkadaşlık, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük vb.” (MEB, 2015: 9) alt temalara değinilmesi ön 
görülmektedir. Vatandaşlık Bilinci” temasında ise “eşitlik, özgürlük, sorumluluk, görev bilinci, 
adalet, hukukun üstünlüğü, çalışma, üretme, paylaşma, emeğin değeri vb.” (MEB, 2015: 9) 
evrensel değerlerin çocuklara kazandırılması beklenmektedir. Ayrıca “Millî Kültürümüz” ve 
“Millî Mücadele ve Atatürk” temalarında da ulusal değerler alt tema olarak ele alınıp 
işlenebilir. 

Görüleceği üzere Program’da tema ve alt tema olarak değerler eğitimi epeyce yer bulsa 
da kazanım olarak bakıldığında “Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek 
bunların nasıl aktarıldığını açıklar.” (MEB, 2015: 20), “Kurgu metinlerin; geleneksel masallar, 
kahramanlar, temalar, inançlar veya değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark 
etmesi sağlanır.” (MEB, 2015: 37) gibi sınırlı sayıda kazanım dolaylı olarak değerlerle ilintilidir. 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2018) Değer Eğitimi 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), 
değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde en 
kapsamlısıdır.  

Söz konusu programda “haklarını ve sorumluluklarını bilen, öz güveni yüksek, 
çevresiyle uyumlu, millî, manevi ve evrensel değerlerle donanımlı, görüş ve tezlerini gerekçe 
ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen” (MEB, 2018: 3) bireyler 
yetiştirmek programın temel felsefelerinden biri olarak açıklanmıştır. Buradaki “donanımlı” 
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ifadesi hem millî ve  manevi değerleri bilmeyi hem de içselleştirmiş olmayı ifade etmektedir. 
Programın genel amaçları arasında da önceki programlarda bahsedilen değerler eğitimi ili ilgili 
genel amaçlar benzer şekilde yer almıştır. 

2018’deki programın değerler eğitimi açısından diğer programlardan ayrılan en önemli 
yanı ise “Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi” başlığı altında bir bölümün bulunmasıdır. 
Programın bu bölümünde Türkçe derslerinde değerler eğitiminin yeri, önemi ve nasıl olması 
gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır:  

“Değer eğitiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir 
kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Çünkü değerler, insanın tutum ve davranışlarını 
biçimlendirmede önemli bir role sahiptir. Millî eğitim sisteminin öncelikli hedefinin kültür 
aktarımını sağlamak olduğu göz önüne alındığında değerler sisteminin eğitim süreci içerisinde 
kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması kültür devamlılığı açısından da son derece 
önemlidir. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek 
davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın katkısı son 
derece büyüktür.  

Türkçe öğretiminde değerler, öğrencilere metinler aracılığıyla kazandırılmaktadır. 
Dolayısıyla ders kitaplarına seçilecek olan metinlerin millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri 
yansıtması beklenmektedir. Metinlerin hangi değerleri aktaracağını da tema ve konu örnekleri 
belirlemektedir. Bu anlayıştan hareketle Türkçe derslerinde öğrencilere aktarılması beklenen 
değerlerin Program’da somut bir şekilde Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu Örnekleri başlığı 
altında verilmesi uygun görülmüştür. Programda yer verilen değerler aşağıda belirtilmiştir:  
Dostluk, arkadaşlık, aile birliğine önem verme, adalet, vefa, eşitlik, özgürlük (bağımsızlık), 
sadakat, merhamet, güven, saygı, sevgi, hoşgörü, sabır, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, cömertlik, iyilikseverlik, alçakgönüllülük, 
misafirperverlik, vicdanlı olma, tarihsel mirasa duyarlılık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, 
sorumluluk, iş birliği, temizlik, öz güven vb. 

Yukarıda verilen değerler dışında, Programın Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu 
Örnekleri başlığı altında yer alan maddelerinin neredeyse tamamı, bir değerle 
ilişkilendirilebileceğinden Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerler eğitimi açısından zengin 
bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Örneğin, “Vatandaşlık Bilinci” teması altında yer alan konu 
örneklerinden “görev bilinci, adalet, hukukun üstünlüğü, çalışma, üretme, emeğin değeri, vergi 
bilinci, tüketici bilinci” gibi kavramlar değerlerle doğrudan ilişkili konu örnekleridir” (MEB, 
2018: 5). 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Program’da değerler eğitimi, Türkçe 
dersinin temel materyalleri olan metinler, bu metinlerin konu ve iletileri üzerinden 
yürütülecek nitelikte planlanmıştır. Özellikle olaya dayalı metinlerde bir kurgu etrafında 
şekillenen konu ve iletiler toplumsal ya da evrensel değerleri tanıtma, aktarma ve içselleştirme 
bakımından önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte düşünsel nitelikli metinlerde değerlerin 
niteliği daha belirgin olarak ortaya konulduğundan değeri algılama açısından bu tip metinler 
de gerekli ve önemlidir.  

Türkçe dersinde değer aktarımının büyük ölçüde metinlerle yapılması sebebiyle Türkçe 
Dersi Öğretim Programı’nda metinlerin taşıması gereken özellikler sıralanırken;  

● “Kitaba alınan metinler, temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak 
seçilmelidir.”, 
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● “Ders kitaplarına alınacak olan metinlerin edebî ve estetik değer taşımasına özellikle dikkat 
edilmelidir.” 

● “Seçilen metinler, öğrencilerin duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirecek; bilgi, 
beceri, dil ve estetik zevk düzeylerini geliştirecek millî, manevi ve evrensel değerleri yansıtacak 
nitelikte olmalıdır.”  (MEB, 2018: 11) ibarelerine yer verilmiştir. 

Türkçe dersinde temalarla zenginleştirilmiş değerler eğitiminin doğrudan doğruya 
kazanımlarla örtüştüğü yerler daha çok okuma öğrenme alanı ile ilgilidir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
düzeyinde tekrarlanan “Metinlerdeki temaları, konuları, olayları, karakterleri ve değerleri 
karşılaştırması sağlanır.” (MEB, 2018: 26) kazanımı okuma metinlerde öğrencinin değerlerin 
farkında olmasını ve bunlara yönelik karşılaştırmalar yapabilmesini öngören kazanımlardan 
biridir. Ayrıca 8. sınıf düzeyindeki; 

“T.8.2.16. Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya sunumunu karşılaştırır. 

Okudukları ile izlediklerini; kahramanlar, mekân, zaman, değerler ve içerik yönünden 
karşılaştırması sağlanır. Filme alınan bir eseri kitabıyla mukayese etmesi teşvik edilir. 

T.8.2.24. Kurgu metinler ile anonim eserleri karşılaştırır. 

Kurgu metinlerin; geleneksel masallar, kahramanlar, temalar, inançlar veya 
değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark etmesi sağlanır.” (MEB, 2018:35) 
kazanımları da değer eğitimi ile ilişkilendirilmiştir. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2005) değer eğitimi belli bir 

başlık altında verilmemiş, programın genel amaçlarında ve kazanımlarda birer maddede 

değerlere işaret edilmiş, değerler “Değerlerimiz” ve “Birey ve Toplum” temalarının içinde yer 

almıştır. 

2. İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2006); temel yaklaşım, 

genel amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret eden ifadeler mevcuttur. 

Programın temel yaklaşımlarında bir cümle ile millî değerlere yer verilirken genel amaçların 

3’ünün, kazanımların ise 4’ünün değerlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Programdaki bazı 

temalar ve alt temalar ise doğrudan değerlerle ilgilidir.  

3. Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2015); temel yaklaşım, , genel amaçlar, 

okuma becerisi kazanımlarında ve tema-alt temalarda değer eğitimini de kapsayan ifadelere 

yer verilmiştir.  

4. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), 
değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde en 
kapsamlısıdır. “Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi” başlığı altında bir bölüme yer 
verilmiş, bu bölümünde Türkçe derslerinde değerler eğitiminin yeri, önemi ve nasıl olması 
gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Program’da değerler eğitimi, Türkçe dersinin temel 
materyalleri olan metinler, bu metinlerin konu ve iletileri üzerinden yürütülecek nitelikte 
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planlanmıştır. Ayrıca metinlerin taşıması gereken özellikler bahsinde ve kazanımlarda değer 
eğitimine yer verilmiştir. 

Sonuç olarak değer eğitiminin giderek önem kazanması ile birlikte diğer programlarda olduğu 
gibi son Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Buna karşın 
programda değer eğitiminin kazanımlarla yeteri kadar desteklenmemesi ve değer eğitimi ile 
ilgili hem temel hem de disiplinler arası bir yaklaşımın ortaya konulmaması bir eksiklik olarak 
düşünülebilir. Ayrıca değer eğitiminde temel mesele değerin anlamsal ve bilgisel olarak 
bilinmemesi değil içselleştirilememesidir. Dolayısıyla Program içselleştirme konusunda 
öğretmenlere rehberlik edebilecek hâle getirilmelidir.  
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Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Değer Eğitimi Açısından 

İncelenmesi 

Dilek CERAN 319, Derya YILDIZ320 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı 2005, 2006, 2015 ve 2018 yıllarında yayımlanan ve uygulanan 
Türkçe dersi öğretim programlarında değerler eğitimine yönelik ifade, kazanım ve beklentileri 
tespit etmektir. Çalışma, öğretim programlarını incelemeye yönelik olduğundan nitel bir 
araştırma olup programlar doküman analizi yoluyla irdelenmiştir. 2005 İlköğretim Türkçe Dersi 
(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda değer eğitimi belli bir başlık altında verilmemiş, Türkçe 
dersinde üzerinde durulması gereken başlıca değerlerin ne olduğu belirtilmemiş, değerler 
işlenecek temalarda yer bulmuştur. 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim 
Programı’nda da değerlerin öğretimine yönelik sistemli bir yaklaşım yoktur. Ancak 
programdaki temel yaklaşım, genel amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret 
eden ifadeler mevcuttur. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da temalar, değerler 
eğitimi bakımından en kapsamlı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. “Biz ve Değerlerimiz” ile 
“Vatandaşlık Bilinci” temalarında ulusal ve evrensel değerleri ön plana alan alt temalara yer 
verilmiştir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar), değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde 
en kapsamlısıdır. Programda yer verilen değerler; dostluk, arkadaşlık, aile birliğine önem 
verme, adalet, vefa, eşitlik, özgürlük (bağımsızlık), sadakat, merhamet, güven, saygı, sevgi, 
hoşgörü, sabır, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, 
cömertlik, iyilikseverlik, alçakgönüllülük, misafirperverlik, vicdanlı olma, tarihsel mirasa 
duyarlılık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, sorumluluk, iş birliği, temizlik, öz güvendir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Değer Eğitimi. 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the expressions, acquisitions and expectations about values education in 
the Turkish course curricula published and applied in 2005, 2006, 2015 and 2018. The study is a qualitative 
research since it is aimed at examining the curricula and the programs are examined through document analysis. 
In 2005 Primary Education Turkish Lesson (Grades 1-5) Curriculum, value education was not given under a certain 
title, the main values to be emphasized in Turkish lesson were not specified and values were included in the 
themes to be studied. There is no systematic approach to the teaching of values in the 2006 Turkish Primary 
Education (6,7 and 8th Grade) Curriculum. However, there are expressions pointing to values within the main 
approach, general objectives, achievements and themes in the program. In the 2015 Turkish Language Teaching 
Program, themes are the most comprehensive part in terms of values education. In the themes of “Us and Our 
Values“ and Bil Citizenship Awareness alt, sub-themes giving priority to national and universal values were 
included. The 2018 Turkish Lesson Curriculum (Primary, Secondary, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th 
Grades) is the most comprehensive Turkish curriculum in terms of values education. Values included in the 
program; friendship, friendship, caring for family unity, justice, loyalty, equality, freedom, loyalty, compassion, 
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trust, respect, love, tolerance, patience, sharing, solidarity, solidarity, pledge, diligence, honesty, generosity, 
benevolence , humility, hospitality, conscientiousness, sensitivity to historical heritage, courage, sacrifice, 
patriotism, responsibility, cooperation, cleanliness, self-confidence. 

  

Keywords: Turkish Curriculum, Value Education. 

 

Giriş 

Günümüzde işlevi, önemi ve gerekliliği sebebiyle değerlerin yeni nesillere aktarılması 
bir zorunluluk hâline gelmiştir. Artık örgün eğitim ortamları sadece bilginin öğretildiği ya da 
yapılandırıldığı yerler olarak algılanmamakta; ulusal ve evrensel değerlerin de kazandırılmaya 
çalışıldığı çok yönlü bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

Bir toplumun geleceğinin olumlu değerler kazanmış bireylerin yetiştirilmesine bağlı 
olduğu tartışmasız bir gerçektir. İnsanlar bu değerlere kendi kendilerine sahip olamazlar 
(Dilmaç, 2007). Bu da sistemli bir eğitim sürecine ihtiyaç olduğunu desteklemektedir. Eğitimin 
amaçları düşünüldüğünde bu amaçlardan birincisi ve belki de en önemlisi toplumun değer 
yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır (Akbaba ve Altun, 2003). Bu sebeple eğitim öğretim 
faaliyetleri planlanırken çocuklara kabul gören değer yargılarını benimsetmek oldukça 
önemlidir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’yla “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar yetiştirme” (Resmî 
Gazete, 1973: 5101-5102) amaçlanmıştır. Yukarıda bahsi geçen genel amaçlar, öğretim 
programlarında özelleştirilerek verilmektedir. Öğrencilere verilmesi gereken değerler, 
bunların niçin ve nasıl öğretilmesi gerektiği, öğretim programlarında detaylandırılmalıdır. 
İçerik özellikleri bakımından düşünüldüğünde genel amaçlarda belirtilen değerlere sahip 
bireyler yetiştirmek için öncül derslerden birisi de Türkçedir. 

Okullarda değerlerin kazandırılması öğretim programları çerçevesinde ders içi 
etkinliklerle yürütülmekle birlikte ders dışı faaliyetlerle de desteklenmelidir. Böylelikle 
değerlerin edinilmesinde hem bilgi ve düşünce hem de asıl önemli olan davranışa dönüştürme 
boyutu gerçekleştirilebilir. Bu amaçla 18. Millî Eğitim Şurası’nda okul öncesinden başlayarak 
yaygın eğitim dâhil olmak üzere eğitim öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul 
kültürü içerisinde değerler eğitimine yer verilmesi, bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile 
ve çevre ile iş birliğine gidilmesi, farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araçlarından 
faydalanılması gerekliliği üzerinde durulmuştur (18. Millî Eğitim Şura Kararları, 35. Madde). 19. 
Millî Eğitim Şurası’nda da programlarda değerler eğitimine yer verilerek okul öncesinden 
itibaren yetenek gelişiminin izlenmesi, okul öncesi ve ilkokulda eğitim aracı olarak kullanılan 
metinlerde (masal, hikâye, fabl, şiir vb.) değerlerimize yer verilmesi vb. kararlar alınmıştır. 

2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden yapılandırılan öğretim programlarıyla 
öğrencilere değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Değerler eğitimi özellikle Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Türkçe gibi sözel derslerin programlarında hem 
kazanımlar hem de temalar aracılığıyla verilmeye çalışılmıştır. Aşağıda Türkçe dersi öğretim 
programlarında değerler eğitiminin nasıl ele alındığına değinilecektir. 
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Yöntem 

Çalışma, nitel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Bu araştırmada, Türkçe dersi 
öğretim programlarının değer eğitimi açısından incelenmesi esas alındığından betimsel 
araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan tarama 
modeliyle yapılan bir çalışmada “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 
içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 
çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun biçimde 
gözleyip belirleyebilmektir.” (Karasar, 2008: 77). 

Çalışma Materyalleri 

Çalışma, Türkçe dersi öğretim programlarının değer eğitimi açısından incelenmesi üzerine 
olup sadece 21. yüzyıldaki programlarla sınırlı tutulmuştur. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. 
Sınıflar) Öğretim Programı(2005), İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı 
(2006), Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı (2015) ile Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) 
Öğretim Programı (2018) çalışmanın temel materyalleri olarak incelenmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler nitel araştırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme 
yönteminden yararlanılarak oluşturulmuştur. Doküman inceleme, belgesel tarama olarak 
belirtilen, geçmişteki olguların izlerini taşıyan resim, film vb. yapıtları, olgularla ilgili olarak 
yayınlanmış kitap, dergi vb. birtakım yazılı materyalleri analiz etmek için kullanılan nitel 
araştırma yöntemidir (Karasar, 2008: 183). Bu araştırmada, doküman inceleme; araştırılması 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsaması ve 
araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

Çalışma kapsamına alınan dört öğretim programı, genel amaçlar, kazanımlar, açıklamalar 

bölümleri incelenmek suretiyle değer eğitimi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Verilerin oluşturulurken programlardaki doğrudan ya da dolaylı olarak bir değere işaret eden 

ifadeler tespit edilmiştir.  

Bulgular 

2005, 2006, 2015 ve 2018 yıllarındaki Türkçe dersi öğretim programları değer eğitimi 
çısından incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

 İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2005) Değer Eğitimi 

İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda değer eğitimi belli bir 
başlık altında verilmemiş, Türkçe dersinde üzerinde durulması gereken başlıca değerlerin 
hangileri olduğu belirtilmemiştir. Programın özellikleri sıralanırken çok genel bir ifade ile 
“kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmek” (MEB, 2005:11) ifadesine yer 
verilmiştir. Ayrıca “Genel Amaçlar” bölümünde öğrencilerin “millî, manevi, ahlaki, tarihî, 
kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve 
düşüncelerini güçlendirmek” (MEB, 2005: 12) gayesi güdülerek Türkçe derslerinin işlenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Programın kazanımlar bölümünde ise değerlere doğrudan yer veren 
tek kazanım konuşma öğrenme alanındaki “Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, 
kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.” (MEB, 2005: 27) kazanımıdır. Söz konusu 
programda değerlere yönelik kazanımlara yer verilmemekle birlikte her sınıf düzeyinde 
zorunlu tutulan “Değerlerimiz” ve “Birey ve Toplum” temalarında içerik önerisi olarak 
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değerlere yer verilmiştir. “Değerlerimiz” temasında “Türkçemiz, Türk kültürü (bayramlar ve 
törenler, türkü, halk oyunları, vatan, kahramanlık, bayrak vb.), Türk büyükleri (Atatürk, Fatih 
Sultan Mehmet, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre, Mimar Sinan, Nasrettin Hoca vb.)” 
(MEB, 2005: 143) gibi millî ve kültürel değerler üzerinde durulması öngörülmüştür. “Birey ve 
Toplum” temasında ise sevgi, demokrasi, dayanışma, hoşgörü gibi değerler içerik önerisi olarak 
ön plana çıkarılmıştır. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere söz konusu programda amaç ve kazanımlar 
açısından değerler ve değerlerin öğretimi örtük olarak ele alınmıştır. Temalarda alt başlık 
olarak değerlere yer verilse bile değerler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımlarını 
gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmış, değer öğretimine yönelik bir amaca 
dönüştürülmemiştir. 

İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2006) Değer Eğitimi 

İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda da değerlerin 
öğretimine yönelik sistemli bir yaklaşım yoktur. Ancak programdaki temel yaklaşım, genel 
amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret eden ifadeler mevcuttur. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda programın temel yaklaşımından bahsedilirken 
“dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; 
eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum 
ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı 
alışkanlık hâline getiren, estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır.” (MEB, 2006: 3) denilmektedir. Buna göre söz konusu programın temel 
yaklaşımındaki dayanaklardan biri millî değerler olarak belirlenmiştir. 

Programın Genel Amaçlar kısmında ise 9, 10 ve 11. maddeler değerler eğitimi ile 
ilintilidir: 

“9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 
tanımaları, 

10. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve 
çözümler üretmeleri, 

11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve 
düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.”(MEB, 2006: 4). 

6, 7 ve 8. sınıfa yönelik kazanımlar açısından bakıldığında ise doğrudan olmasa bile 
dolaylı bir şekilde değerlerden bahseden birkaç ifadeye rastlanmaktadır: Dinleme/izleme 
öğrenme alanında “Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.” ve  “Başkalarını 
rahatsız etmeden dinler/izler.” (MEB,2006: 13) kazanımları; Konuşma öğrenme alanında 
“Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.” (MEB, 2006: 19), “Anlamadıklarını ve merak 
ettiklerini sorar.” ve “Sorunlarına konuşarak çözüm arar.” (MEB: 2006: 23) dolaylı olmakla 
birlikte değerlerle ilişkili kazanımlardır. 

Söz konusu programda “Temalar” başlığı altında yer alan bazı tema ve alt temalar 
doğrudan değerlerle ilgilidir. Sevgi, İletişim, Hak ve Özgürlükler, Kişisel Gelişim, Bilim ve 
Teknoloji ve Duygular temasına bağlı olarak oluşturulan alt temalardan bazıları doğrudan bir 
değere işaret etmektedir: İnsan sevgisi, bayrak sevgisi, yardımlaşma, dostluk, özgürlük, 
sorumluluk, bilimsellik vb. Anlaşılacağı üzere 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 
değerler doğrudan doğruya ele alınmamış, tema başlıklarında yer bulsalar bile kazanımlarla 
desteklenmemiştir. 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2015) Değer Eğitimi 
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2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış ve 1-8. sınıflar 
tek program altında birleştirilmiştir. Bu programın temel yaklaşımında “Türkçe Dersi Öğretim 
Programı ile basılı ve elektronik ortamlarda dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini 
yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünen, millî, manevi ve 
evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.” (MEB, 2015: 4) ifadesi ile 
millî, manevi ve evrensel değerlerin bireylere kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir.  

Bu programdaki genel amaçların büyük ölçüde 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 
örtüştüğü görülmektedir. Aşağıda yer alan 11, 12 ve 13. maddeler değer eğitimi ile ilintili 
olarak düşünülebilir: 

“11. Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak,  
12. Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini 
sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,  
13. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 
tanımalarını sağlamak.” (MEB, 2015: 5). 

Öğrenme alanlarının açıklandığı bölümde ise okuma becerisi üzerinde durulurken 
“okuduklarını değerlendirip dönemin zihniyetini, kültürel, ekonomik, sanatsal, siyasi, ahlaki vb. 
değerleri nasıl yansıttığının farkında olarak okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri 
amaçlanmıştır.” (MEB, 2015: 6) denilmektedir. Burada öğrencinin okuduğu metni çok yönlü 
bir yapı içinde değerlendirirken ondaki değerleri tespit edebilmesine yönelik bir beklenti söz 
konusudur. Diğer öğrenme alanlarının açıklamalarında değerler eğitimine yönelik ifadelere yer 
verilmemiştir. 

Diğer öğretim programlarında olduğu gibi 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da 
temalar, değerler eğitimi bakımından en kapsamlı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. “Biz ve 
Değerlerimiz” ile “Vatandaşlık Bilinci” temalarında ulusal ve evrensel değerleri ön plana alan 
alt temalara yer verilmiştir. “Biz ve Değerlerimiz” temasında “aile, büyüklerimiz, insan ilişkileri, 
dostluk, vefa, sadakat, merhamet, saygı, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, arkadaşlık, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük vb.” (MEB, 2015: 9) alt temalara değinilmesi ön 
görülmektedir. Vatandaşlık Bilinci” temasında ise “eşitlik, özgürlük, sorumluluk, görev bilinci, 
adalet, hukukun üstünlüğü, çalışma, üretme, paylaşma, emeğin değeri vb.” (MEB, 2015: 9) 
evrensel değerlerin çocuklara kazandırılması beklenmektedir. Ayrıca “Millî Kültürümüz” ve 
“Millî Mücadele ve Atatürk” temalarında da ulusal değerler alt tema olarak ele alınıp 
işlenebilir. 

Görüleceği üzere Program’da tema ve alt tema olarak değerler eğitimi epeyce yer bulsa 
da kazanım olarak bakıldığında “Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek 
bunların nasıl aktarıldığını açıklar.” (MEB, 2015: 20), “Kurgu metinlerin; geleneksel masallar, 
kahramanlar, temalar, inançlar veya değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark 
etmesi sağlanır.” (MEB, 2015: 37) gibi sınırlı sayıda kazanım dolaylı olarak değerlerle ilintilidir. 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2018) Değer Eğitimi 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), 
değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde en 
kapsamlısıdır.  

Söz konusu programda “haklarını ve sorumluluklarını bilen, öz güveni yüksek, 
çevresiyle uyumlu, millî, manevi ve evrensel değerlerle donanımlı, görüş ve tezlerini gerekçe 
ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen” (MEB, 2018: 3) bireyler 
yetiştirmek programın temel felsefelerinden biri olarak açıklanmıştır. Buradaki “donanımlı” 
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ifadesi hem millî ve  manevi değerleri bilmeyi hem de içselleştirmiş olmayı ifade etmektedir. 
Programın genel amaçları arasında da önceki programlarda bahsedilen değerler eğitimi ili ilgili 
genel amaçlar benzer şekilde yer almıştır. 

2018’deki programın değerler eğitimi açısından diğer programlardan ayrılan en önemli 
yanı ise “Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi” başlığı altında bir bölümün bulunmasıdır. 
Programın bu bölümünde Türkçe derslerinde değerler eğitiminin yeri, önemi ve nasıl olması 
gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır:  

“Değer eğitiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir 
kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Çünkü değerler, insanın tutum ve davranışlarını 
biçimlendirmede önemli bir role sahiptir. Millî eğitim sisteminin öncelikli hedefinin kültür 
aktarımını sağlamak olduğu göz önüne alındığında değerler sisteminin eğitim süreci içerisinde 
kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması kültür devamlılığı açısından da son derece 
önemlidir. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek 
davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın katkısı son 
derece büyüktür.  

Türkçe öğretiminde değerler, öğrencilere metinler aracılığıyla kazandırılmaktadır. 
Dolayısıyla ders kitaplarına seçilecek olan metinlerin millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri 
yansıtması beklenmektedir. Metinlerin hangi değerleri aktaracağını da tema ve konu örnekleri 
belirlemektedir. Bu anlayıştan hareketle Türkçe derslerinde öğrencilere aktarılması beklenen 
değerlerin Program’da somut bir şekilde Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu Örnekleri başlığı 
altında verilmesi uygun görülmüştür. Programda yer verilen değerler aşağıda belirtilmiştir:  
Dostluk, arkadaşlık, aile birliğine önem verme, adalet, vefa, eşitlik, özgürlük (bağımsızlık), 
sadakat, merhamet, güven, saygı, sevgi, hoşgörü, sabır, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, cömertlik, iyilikseverlik, alçakgönüllülük, 
misafirperverlik, vicdanlı olma, tarihsel mirasa duyarlılık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, 
sorumluluk, iş birliği, temizlik, öz güven vb. 

Yukarıda verilen değerler dışında, Programın Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu 
Örnekleri başlığı altında yer alan maddelerinin neredeyse tamamı, bir değerle 
ilişkilendirilebileceğinden Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerler eğitimi açısından zengin 
bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Örneğin, “Vatandaşlık Bilinci” teması altında yer alan konu 
örneklerinden “görev bilinci, adalet, hukukun üstünlüğü, çalışma, üretme, emeğin değeri, vergi 
bilinci, tüketici bilinci” gibi kavramlar değerlerle doğrudan ilişkili konu örnekleridir” (MEB, 
2018: 5). 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Program’da değerler eğitimi, Türkçe 
dersinin temel materyalleri olan metinler, bu metinlerin konu ve iletileri üzerinden 
yürütülecek nitelikte planlanmıştır. Özellikle olaya dayalı metinlerde bir kurgu etrafında 
şekillenen konu ve iletiler toplumsal ya da evrensel değerleri tanıtma, aktarma ve içselleştirme 
bakımından önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte düşünsel nitelikli metinlerde değerlerin 
niteliği daha belirgin olarak ortaya konulduğundan değeri algılama açısından bu tip metinler 
de gerekli ve önemlidir.  

Türkçe dersinde değer aktarımının büyük ölçüde metinlerle yapılması sebebiyle Türkçe 
Dersi Öğretim Programı’nda metinlerin taşıması gereken özellikler sıralanırken;  

● “Kitaba alınan metinler, temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak 
seçilmelidir.”, 
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● “Ders kitaplarına alınacak olan metinlerin edebî ve estetik değer taşımasına özellikle dikkat 
edilmelidir.” 

● “Seçilen metinler, öğrencilerin duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirecek; bilgi, 
beceri, dil ve estetik zevk düzeylerini geliştirecek millî, manevi ve evrensel değerleri yansıtacak 
nitelikte olmalıdır.”  (MEB, 2018: 11) ibarelerine yer verilmiştir. 

Türkçe dersinde temalarla zenginleştirilmiş değerler eğitiminin doğrudan doğruya 
kazanımlarla örtüştüğü yerler daha çok okuma öğrenme alanı ile ilgilidir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
düzeyinde tekrarlanan “Metinlerdeki temaları, konuları, olayları, karakterleri ve değerleri 
karşılaştırması sağlanır.” (MEB, 2018: 26) kazanımı okuma metinlerde öğrencinin değerlerin 
farkında olmasını ve bunlara yönelik karşılaştırmalar yapabilmesini öngören kazanımlardan 
biridir. Ayrıca 8. sınıf düzeyindeki; 

“T.8.2.16. Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya sunumunu karşılaştırır. 

Okudukları ile izlediklerini; kahramanlar, mekân, zaman, değerler ve içerik yönünden 
karşılaştırması sağlanır. Filme alınan bir eseri kitabıyla mukayese etmesi teşvik edilir. 

T.8.2.24. Kurgu metinler ile anonim eserleri karşılaştırır. 

Kurgu metinlerin; geleneksel masallar, kahramanlar, temalar, inançlar veya 
değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark etmesi sağlanır.” (MEB, 2018:35) 
kazanımları da değer eğitimi ile ilişkilendirilmiştir. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2005) değer eğitimi belli bir 

başlık altında verilmemiş, programın genel amaçlarında ve kazanımlarda birer maddede 

değerlere işaret edilmiş, değerler “Değerlerimiz” ve “Birey ve Toplum” temalarının içinde yer 

almıştır. 

2. İlköğretim Türkçe Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2006); temel yaklaşım, 

genel amaçlar, kazanımlar ve temalar içinde değerlere işaret eden ifadeler mevcuttur. 

Programın temel yaklaşımlarında bir cümle ile millî değerlere yer verilirken genel amaçların 

3’ünün, kazanımların ise 4’ünün değerlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Programdaki bazı 

temalar ve alt temalar ise doğrudan değerlerle ilgilidir.  

3. Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2015); temel yaklaşım, , genel amaçlar, 

okuma becerisi kazanımlarında ve tema-alt temalarda değer eğitimini de kapsayan ifadelere 

yer verilmiştir.  

4. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), 
değerler eğitimi bakımından bugüne kadarki Türkçe dersi öğretim programları içinde en 
kapsamlısıdır. “Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi” başlığı altında bir bölüme yer 
verilmiş, bu bölümünde Türkçe derslerinde değerler eğitiminin yeri, önemi ve nasıl olması 
gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Program’da değerler eğitimi, Türkçe dersinin temel 
materyalleri olan metinler, bu metinlerin konu ve iletileri üzerinden yürütülecek nitelikte 
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planlanmıştır. Ayrıca metinlerin taşıması gereken özellikler bahsinde ve kazanımlarda değer 
eğitimine yer verilmiştir. 

Sonuç olarak değer eğitiminin giderek önem kazanması ile birlikte diğer programlarda olduğu 
gibi son Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Buna karşın 
programda değer eğitiminin kazanımlarla yeteri kadar desteklenmemesi ve değer eğitimi ile 
ilgili hem temel hem de disiplinler arası bir yaklaşımın ortaya konulmaması bir eksiklik olarak 
düşünülebilir. Ayrıca değer eğitiminde temel mesele değerin anlamsal ve bilgisel olarak 
bilinmemesi değil içselleştirilememesidir. Dolayısıyla Program içselleştirme konusunda 
öğretmenlere rehberlik edebilecek hâle getirilmelidir.  
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Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki Konuşma Becerisi 

Kazanımlarının Değerlendirilmesi 

Kübra ALTUN 321, Derya YILDIZ 322, Dilek CERAN323 

 

Öz 

 Türkçe dersi öğretim programlarında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin nasıl kazandırılacağı 
ile ilgili bilgiler yer alır. Konuşma becerisi insanın kendisini ifade etmesini sağlayan en etkili yollardan biridir. Bu 
bağlamda Türkçe derslerinde konuşma becerisinin etkili biçimde geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada 1981, 
2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programları ikinci kademe konuşma becerisi kazanımlarının benzer ve 
farklı yönlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen programlardaki konuşma becerisi kazanımları, sınıf 
düzeylerine göre içerik ve sayı bakımından karşılaştırılmıştır. Eğitim yaklaşımları açısından ayrılan 1981 programı 
ile 2006, 2015 ve 2018 programlarının konuşma becerisi kazanımlarındaki değişimler Türkçe öğretiminde 
konuşma becerisinin yerini ve önemini belirlemektedir. 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Programı ile “Sözlü 
Anlatım” başlığı altında “davranış” olarak nitelendirilen konuşma becerisi kazanımları her sınıf düzeyi için ayrı 
plânlanmıştır. Bu programda 5. sınıf ile beraber ortaokul düzeyinde toplam 62 sözlü anlatım davranışı 
bulunmaktadır. 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında “amaç ve kazanım” başlığı altında verilmiş 
konuşma becerisi kazanımları sınıf düzeylerine göre belirlenmemiştir. 5 Amaç ve 42 kazanımdan oluşan konuşma 
öğrenme alanı 6., 7. ve 8. sınıfları kapsamaktadır. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında ise konuşma becerisi 
kazanımları dinleme becerisiyle birleştirilerek “sözlü iletişim becerileri” başlığı altında verilmiştir. 48 Kazanım ile 
20 alt kazanımdan oluşan 2015 programında kazanımlar sınıf düzeylerine göre ayrılmıştır. 2018 Türkçe Dersi 
Öğretim Programında dinleme ve konuşma becerileri ayrı başlıklarda ele alınmıştır. Her sınıf düzeyinde 7 
kazanıma yer verilmiştir. Kazanımlar sayıca azaltılmış ve genel ifadeler artmıştır. Araştırmada veriler, nitel 
araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile 
analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Konuşma Becerisi, Kazanımlar. 

 

Abstract  

 In the Turkish curriculum, their information on how to acquire reading, writing, listening and speaking skills. 
Speaking skills, it is one of the most effective ways of expressing oneself.  In this context, it is important to develop 
effective speaking skills in Turkish lessons. In this study, it was aimed to evaluate the similar and different aspects 
of the second stage speaking skills earnings of Turkish, 1981, 2006, 2015 and 2018 curriculum. Speaking skills 
earnings in the mentioned programs were compared in terms of content and quantity according to grade levels. 
The changes in the speech skills gains of the 1981 program and 2006, 2015 and 2018 programs, which ensure 
separated in terms of educational views, determine the place and importance of speaking skills in teaching 
Turkish. By the Turkish Program of 1981 Basic Education Schools, speaking skills earnings, which in described as 
“behavior"  beneath the title Oral Expression, are designed separately for each grade level. In this program, there 
are 62 verbal expression behaviors at the middle school level with 5th grade. In the 2006 Turkish Primary 
Education Curriculum, speaking ability gains given beneath the title of “object and achievement" were not 
determined according to the grade levels. The speech learning field consisting of 5 objectives and 42 
achievements are covering 6th, 7th and 8th grades. In the 2015 Turkish Language Teaching Program, speaking 
skills gains are combined with listening skills and given below the title of verbal communication skills. In the 2015 
program, consists of 48 acquisitions and 20 sub-acquisitions, the achievements are divided into class levels. 
Listening and speaking skills are interested in a different topic in the 2018 Turkish Lesson Curriculum. There are 
7 acquisitions at each grade level. The earnings decreased in quantity and general expressions increased. In the 
research, the data were accumulated throughout document examination one of the data accumulation methods 
in qualitative research and analyzed by content analysis. 
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Giriş 

Eğitim sürecinin bir plân dahilinde sitematik olarak yürütülmesi sağlayarak öğretmene yol gösteren en 

kapsamlı ve en temel ögelerden biri “öğretim programı”dır. Programlar; hedefler, içerik, eğitim durumları, ölçme 

ve değerlendirme süreçlerinin nasıl yürütüleceğini gösteren kılavuzlardır. Gözütok (2003: 160), programlar 

ulaşılacak amaçları (hedefleri), bu amaçlara (hedeflere) ulaşabilmek için seçilecek ve belli ilkelere göre 

düzenlenecek içeriği, uygulanacak yöntemleri, destekleyici araç-gereçleri, amaçlara (hedeflere) ne kadar 

ulaşılabildiğini gösteren değerlendirme ölçütlerini kapsadığını ifade eder. Öğretim sürecini başından sonunda 

kadar plânlayan programlar öğrenci, öğretmen ve öğrenme ortamını doğrudan etkileyeceği için uygulanabilir 

olması gerekir. Programın, içinde bulunduğu çağın, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına uygun olması ve sosyal 

hayatla ilişkili olması onun işlevselliğini gösterir.  Ayrıca program, ders içeriğini kurguladığı için aksaklıkları 

azaltarak zamanı etkili kullanmayı sağlar bu durum da sürecin verimini artırır.   

Türkçe dersi öğretim programında, diğer derslerde olduğu gibi, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze 

kadar çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Cumhuriyetten günümüze ilkokul Türkçe dersi öğretim programları sırasıyla 

ilkokul Türkçe dersi 1924, 1926, 1930, 1936, 1948, 1968, 1981, 2005, 2006, 2009, 2015 ve son olarak 2018 

programları olarak hazırlanmıştır. 2005 yılında hazırlanmış Türkçe öğretim programı, eğitim yaklaşımları 

açısından önceki programlardan ayrılmaktadır. 2005 Sonrasında hazırlanmış programların temeli bu programa 

dayanır. Tematik ve sarmak içerik düzenleme yaklaşımı kullanılan 2018 programı, çerçeve program olmasıyla 

yönüyle öne çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarındaki (5., 6., 7. ve 8. sınıf) konuşma 

becerisi kazanımlarının benzer ve farklı yönlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Eğitim yaklaşımları açısından ayrılan 1981 programı ile 2006, 2015 ve 2018 programlarının konuşma becerisi 

kazanımlarındaki değişiklikler araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Belirtilen programlardaki konuşma 

becerisi kazanımları, sınıf düzeylerine göre içerik ve sayı bakımından karşılaştırılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya çıkarmayı amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. 
Tarama modelinde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan bilinmek 
istenen şeyin gözlenip belirlenebilmesidir (Karasar, 2012: 77). 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla 
toplanmıştır. Doküman incelemesi, içerik çözümlemesiyle belli bir metnin, belgenin özelliklerinin sayısallaştırarak 
incelenmesidir (Karasar, 2012).  

Araştırma verilerinin analiz edilmesinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde, 
araştırmacılar kelime ve kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki 
mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunurlar (Büyüköztürk, 2018: 259).  

  

Çalışma Materyali 

Çalışma materyali, araştırmaya konu olan 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Programı, 2006 İlköğretim (6-
8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2015 (1-8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2018 (1-8. 
Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programlarından oluşmaktadır. 

 

Bulgular 
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Bu bölümde 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programları ikinci kademe konuşma becerisi 

kazanımlarının benzer ve farklı yönleri değerlendirilmiştir. Belirtilen programlardaki konuşma becerisi 

kazanımları, sınıf düzeylerine göre içerik ve sayı bakımından karşılaştırılmış elde edilen veriler tabloda 

gösterilmiştir.  

Tablo 1.  
İncelenen Konuşma Becerisi Kazanımlarının Sayısal Dağılımı. 

 

1981 ve 2006 Programlarında ilköğretim ikinci kademe 6., 7. ve 8. sınıflardan; 2015 ve 2018 programlarında 
ise ortaokul düzeyi 5., 6., 7. ve 8. sınıflardan oluşmaktadır ancak 1981 ve 2006 programlarındaki  5. sınıf 
kazanımları mevcut olduğundan bu sınıf düzeyi de çalışmaya dahil edilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde 1981, 2015 ve 2018 programlarında her sınıf düzeyinde kazanımların bulunduğu, 
2006 programında ise 5. sınıf dışında 6., 7. ve 8. sınıflar için ortak kazanımların olduğu sonucuna ulaşılır.  

Konuşma becerisi kazanımlarının sayısal dağılımının verildiği tablo 1’e göre konuşma becerisi kazanımlarına 
en çok 2006, en az da 2018 programında yer verilmiştir. 2006 Programında 5. sınıf için 3 amaç 53 kazanım; 6, 7 
ve 8. sınıflar için ortak 5 amaç 42 kazanım bulunurken 2018 programında her sınıf düzeyi için ayrı belirlenmiş 
toplamda 28 kazanım vardır. 1981 programında toplam 62 kazanım; 2015 programında ise sözlü iletişim 
becerilerini oluşturan konuşma ve dinleme-izleme becerilerinin 48 kazanımı ve 19 alt kazanımı yer almaktadır.  

Konuşma Öncesine İlişkin Kazanımlar:  

 1981 öğretim programında,  

 Konuşmalarını uygun bir plana göre geliştirebilmek; 

 Değişik konularda topladığı bilgileri, bir kitap okurken aldığı notları sıralayıp düzenleyebilmek, (bunlara 
bakarak ya da bakmayarak ama okumadan) bir topluluğa karşı konuşabilmek (1981: 7-8) konuşma 
öncesine ilişkin 7. ve 8. Sınıf davranışlarıdır.  

 2006 öğretim programında, 

 Konuşmak için hazırlık yapar; 

 Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder; 

 Konuşma yöntemini belirler; Konuşma konusunu belirler (2006: 5. Sınıf) ve 

 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar; 

 Konuşma metni hazırlar; 

 Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar (2006: 6,7,8. Sınıflar) kazanımları konuşma öncesine ilişkin 
tespit edilen kazanımlardır.    

 2015 ve 2018 öğretim programlarında konuşma öncesine ve sonrasına ilişkin kazanımlar bulunmamaktadır. 

 Konuşma Esnasına İlişkin Kazanımlar:  

 1981 programındaki konuşma esnasına ilişkin tespit edilen davranışlar: 

 Sorulan sorulara birkaç cümle ile düzgün karşılık verebilmek;  

Programlar 

 

Sınıf 
Düzeyleri 

1981 2006 2015 2018 

Davranış Amaç Kazanım Kazanım 
Alt 

Kazanım 
Kazanım 

5 15 3 53 12 5 7 

6 13 

5 42 

13 5 7 

7 16 12 4 7 

8 18 11 5 7 

Toplam 62 8 95 48 19 28 
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 İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 200-300 kelimelik bir olay yazısını kısaca sırasıyla 
anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek; 

 Basit atasözleri ve özdeyişlerin anlamlarını açıklyabilmek;  

 Gördükleri, yaşadıkları, duydukları, öğrendikleriyle ilgili olarak aldığı notlardan yararlanarak küme ya da 
sınıf karşısında kısa bir konuşma yapabilmek (1981: 5. Sınıf). 
 

 Doğru ve düzgün konuşabilmek; 

 Sınıf topluluğu karşısında bir açış, teşekkür, özür dileme, kapanış konuşması yapabilmek (1981: 7,8. 
Sınıf); 

 Gereğine uygun olarak (konunun dışına çıkmadan karşısındakilerin düşüncelerine saygı göstererek, 
onlara söz hakkı tanıyarak vb.) bir tartışmaya katılabilmek.  

 Bayram, tören, şölen, şenlik gibi haraketli bir olayı, yer, ve orada olanları anlatabilmek (1981: 6,7,8. 
Sınıf).  

1981 programı, özel yargılarla ifade edilmiş davranışlardan oluşmaktadır ve bu yönüyle öğretmen ve öğrencinin 
uygulayacakları etkinlikleri kısıtlamaktadır.  

 2006, 2015 ve 2018 Öğretim programlarındaki konuşma esnasına ilişkin kazanımlar üç başlıkta ele alınmıştır: 

 Konuşma kurallarını uygulama, “Dinleyicilerle göz teması kurar; Konuşmasında uygun hitap ifadeleri ve 
nezaket sözcükleri kullanır; Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.”  

 Kendini sözlü olarak ifade etme, “Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade 
eder; Konuşmasını konuya, ortama ve konuşmayı yapacağı kişi veya gruba göre uyarlar.” 

 Konuşma tür, yöntem ve stratejilerini uygulama, “Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, 
yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve 
tekniklerin kullanılması sağlanır; Topluluk önünde konuşur.”  

2006 programında hedef ve amaçlar 2015 ve 2018 programlarına göre daha kapsamlı ifade edildiği 
görülmektedir. Etkinlik temelli program olarak nitelenen 2006 programında kazanımlar ayrıntılı belirtilmiştir.  

 Konuşma Sonrasına İlişkin Kazanımlar: 

 1981 ve 2018 programlarında konuşma sonrasına ilişkin kazanım bulunmamaktadır ancak diğer 
programlarda olduğu gibi “ölçme ve değerlendirme” süreci farklı bir başlıkta ele alınmıştır.  

 2006 programında, konuşma sonrasına ilişkin “öz değerlendirme” kazanımları verilmiştir:  

 Konuşmada/tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, konuşmalardan ne anladığını ve kendi 
düşüncelerini ifade eder (2006: 5. Sınıf); 

 Kendi konuşmasını değerlendirme, (Amaç-4); 
o Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir.  
o Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.  
o Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir.  
o Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. (2006: 6,7,8. Sınıflar).  

 2015 programında “sözlü iletişim” öğrenme alnındaki konuşma sonrasına ilişkin kazanımlar dinleme 
becerisiyle iç içedir. 

 Konuşmada/tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, konuşmalardan ne anladığını ve kendi 
düşüncelerini ifade eder.  
o Konuşmanın akışı içinde bir önceki konuşan kişinin veya daha önce konuşanların ifade ettiği 

noktalarda aynı görüşte olduğu veya önemli gördüğü hususları belirterek kendi görüşünü ifade 
etmesi sağlanır (2015: 6-7-8). 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Eğitim yaklaşımları açısından ayrılan 1981 programı ile 2006, 2015 ve 2018 programlarının konuşma becerisi 
kazanımlarındaki değişiklikler Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin yerini ve önemini belirlemektedir. 
Çalışmada, kazanımların içeriği ve sayısal dağılımı çeşitli yönlerden ele alınmıştır. Üç kategoride (konuşma 
öncesine, sonrasına ve esnasına ilişkin) tasnif edilen kazanımların benzer ve farklılıkları ile ifade ediliş biçimleri 
araştırmanın konusunu oluşturur. 
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 1981 yılından itibaren hazırlanmış Türkçe Dersi Öğretim Programlarında konuşma becerisi alanı farklı 
şekillerde adlandırılmıştır. 1981 Programında “Sözlü Anlatım”; 2006 programında “Konuşma Öğrenme Alanı”; 
2015 programında “Sözlü İletişim Öğrenme Alanı”, 2018 programında ise “Konuşma Becerisi” olarak 
değiştirilmiştir. 1981 Programındaki “sözlü anlatım” başlığı panel, konferans, forum, açık oturum ve sempozyum 
gibi sözlü anlatım çeşitlerini ifade ettiği için konuşma becerisi kavramından ayrılmaktadır. Bu sebeple sözlü 
anlatım ifadesi konuşma becerisini tam olarak karşılamamaktadır. 2015 Programında dinleme ve konuşma 
becerileri kazanımları birleştirilmiş “sözlü iletişim öğrenme alanı” başlığı altında verilmiştir. Türkçe öğretim 
programlarında becerilerin birbirini tamamladığı ifade edilmektedir. Konuşma ve dinleme-izleme becerileri 
arasında iletişim boyutunda ele alındığında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 2006 ve 2015 Programlarında 
konuşma becerisine ilişkin kazanımlar “öğrenme alanı” başlığı altında ifade edilmiştir. 2018 programında da 
“konuşma becerisi” olarak düzenlenmiştir. 

Programlarda, kazanımların adlandırılışında da değişiklikler yapılmıştır. 1981 Programında “davranış”, 2006 
programında “amaç ve kazanım”, 2015 programında “kazanım ve alt kazanım”, 2018 programında ise “kazanım” 
olarak değiştirilmiştir.  

 Konuşma becerisi kazanımlarının sayısal dağılımı incelendiğinde, konuşma kazanımlarına en çok 2006, en az 
2018 programında yer verildiği görülmektedir. Bu durum 2018 programının bir “çerçeve program” olduğunun 
göstergesidir.  

 Konuşma öncesine, esnasına ve sonrasına göre sınıflandırılan kazanımların sayısal dağılımı incelendiğinde 
ise bütün programlarda en fazla konuşma esnasına ilişkin kazanımların olduğu görülmektedir. 2018 Programında 
yer verilen 28 kazanımın hepsi konuşma esnasına ilişkin kazanımlardan oluşmaktadır.  

 Programların kazanımları ifade etme biçimleri ele alındığında 1981 programındaki davranışların hem genel 
hem özel ifadelerden oluştuğu dikkati çekmektedir. Son hazırlanan promramdaki 28 konuşma kazanımı ise 
tamamen genel ifadelerdir içerir.  

 Konuşma becerisi kazanımları bakımından, 2006 Programı, yeni yaklaşımın tanıtılıp benimsetilmesi amacıyla 
yapılmış olup detaylı ve kapsamlıdır. Son hazırlanmış 2018 programının genel yargılardan oluşması, 
kazanımlarının yalnızca konuşma esnasına yönelik olması programın öğretmen yeterliklerine göre 
şekillendirilebileceğinin göstergesidir. Esnek yapıda olan 2018 programı, öğrenci, öğretmen ve okulun ilgi ve 
ihtiyaçlarına göre hareket özgürlüğü tanır.  

 İncelenen dört programda da konuşma becerisi kazanımlarının beş başlıktan oluştuğu dikkat çekmektedir: 

1. Konuşma kurallarını uygulama. 
2. Konuşma strateji, yöntem ve tekniklerini uygulama. 
3. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. 
4. Söz varlığını geliştirme ve doğru kullanma.  
5. Değerlendirme.  

 Sonuç olarak, 1981 programı incelenen diğer programlarla yaklaşım bakımından ayrılmasının yanı sıra 
öğrenme alanı ve hedeflerin adlandırılışı bakımından da ayrılmaktadır. 1981 programında davranışların ifade 
ediliş biçiminin daha özel olması yönüyle de diğer programlardan ayrılır. Örnek olarak, “Bayram, tören, şölen, 
şenlik gibi haraketli bir olayı, yer, ve orada olanları anlatabilmek (1981: 6,7,8. Sınıf)” davranışı etkinlik örneği 
olarak düşünüldüğünde öğretmeni ve öğrenciyi kısıtlayabilir. 2006 ve sonradaki programlar aynı bakış açısıyla 
hazırlanmış olmakla beraber 2006 programı ifade edildiği üzere daha kapsamlıdır. 2018 programı, genel ifadeler 
bildiren çerçeve program olması yönüyle esnek yapısıyla da dikkat çekmektedir. Ancak 2018 programına, 
konuşma becerisi alanına yönelik, ders işleniş ve etkinlik örneği eklenerek ölçme ve değerlendirme bölümünün 
genişletilmesi daha uygun olabilecektir.  
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Ortaokul Öğrencileri Tarafından Tercih Edilen Kitapların 

Türlerine Göre İncelenmesi 

Şengül Kılıç AVAN324 , Çağrı AVAN325 

 

 

Öz 

 Bireyler yaşantılarında çeşitli yollarla bilgi elde edinmektedirler. Bu yollardan en önemlilerinden birisi de 
kitaplardır. Öğrencilerin kitap okuması ve okuduklarını anlaması okulların en temel amaçlarından biridir. Okuma 
alışkanlığının edinilmesinde birçok etmen vardır ve kitabın hangi türde olduğu önemli bir değişkendir. Bu 
çalışmanın amacı öğrencilerin hangi kitap türünü daha çok tercih ettiğini belirlemektir. Bu amaçla 11 farklı türde 
55 kitap seçilmiş ve okulun kütüphanesine dahil edilerek öğrencilere sunulmuştur. Üç aylık bir süre sonunda 73 
öğrencilerin okuduğu kitaplar incelenmiş ve görüşme formları uygulanmıştır. Ortaokul düzeyinde en çok Bilim-
Teknoloji-Mühendislik türünde kitapların okunduğu tespit edilmiştir. Fakat bunun sınıf düzeyine göre değiştiği de 
belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin kitapları tercih etmelerinde kitap türlerinin etkili olduğu ve sınıf 
seviyesine göre değiştiği bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Kitap türü, okuma alışkanlığı, kitap tercihi. 

 

Abstract 

 Individuals acquire information in their lives in various ways. One of the most important of these ways is 
the books. It is one of the most basic aims of schools to read books and understand what they read. There are 
many factors in acquiring the habit of reading, and what kind of book is an important variable. The purpose of 
this study is to determine which type of books the students prefer more. For this purpose, 11 books of 11 
different types were selected and included in the library of the school and presented to the students. After a 
period of three months, 73 students read the books and interview forms were applied. It has been determined 
that most of the books in Science-Technology-Engineering type are read at secondary school level. However, it 
has been determined that this changes according to the class level. As a result, it was found that the types of 
books were effective and changed according to the grade level. 

Keywords: Book type, reading habit, book preference. 

 

Giriş 

Kitaplara kimlik kazandıran okumak, yazılı olan bir metnin içindeki duygu, düşünce ve iletileri anlamak; 
ayrıca yazarın bunları nasıl organize ettiğini ve duygularını dilin sunduğu imkânlarla nasıl aktardığını kavramaktır. 
Okuma alışkanlığı ise “Bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu okuma eylemini yaşam 
boyu, sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde gerçekleştirmesidir (Yılmaz, 1998).  

Kuşkusuz bilgi sahibi olmanın gezme, eğitim programlarına katılma ve televizyon izleme gibi çok çeşitli yolları 
vardır. Ancak bilgi sağlamanın dışında farklı birtakım kazanımlara da yol açması nedeniyle okuma bu yöntemlerin 
en etkili ve verimli olanıdır. Okuma bireyin bilgi edinebilmesi ve öğrenmesi sağlar. Bunun yanında okuma bireyin; 
(Koç ve Müftüoğlu, 2008, s. 62) Davranış ve başkalarıyla ilişkilerini yönlendirir;  İç dünyasını zenginleştirir; Bakış 
açısını genişletir; Çevresine önyargısız, yansız ve hoşgörülü bakmasını sağlar; Beğeni düzeyini artırır; Düşünme ve 
yaratma özgürlüğü ile değerlendirme alışkanlığı kazanmasını sağlar. Eğitim sisteminin önemli görevlerinden birisi 
de, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Okumak, insanda olumlu ilgilerin ve etkilerin uyanıp 
gelişmesine yardım etmekte ve kendi kendini eğitmesine katkıda bulunmaktadır (Tezcan, 1983).  

Okuduğunu tam ve doğru olarak anlama, okuyucunun okunanları yaşantı ile değerlendirme, onları dil ve 
düşünce yönünden eleştirel yargılama gibi bazı alışkanlıkların kazandırılmasını da gerektirmektedir (Akçamete, 
1989).Ne var ki, ülkemizde özellikle çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığının gittikçe azaldığı görülmektedir. 
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Kitap okuyanların sayısı 1965’te %27, 1980’de %5.7, 1990’da %2.5, 1997’de %3.5 olarak belirlenmiş ve 1965’deki 
oranın onda birine gerilediği ortaya konulmuştur (Özen, 1998). Okuma alışkanlığı kazanma ve bu alışkanlığı 
sürdürmeyi olumsuz yönde etkileyen önemli etkenlerden biri de teknolojik bağımlılıktır. Söz konusu teknolojilerin 
başında ise televizyon seyretme ve bilgisayar kullanımı gelmektedir. Bu konuda günümüze kadar yapılan 
araştırmaların çoğunda toplumun önemli bir kısmının dinlenme vakitlerinin önemli bir kısmını televizyon başında 
geçirdiği tespit edilmiştir (Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 2007: 9; Ortaş, 2007; Koçal, 2004).  

Televizyon özellikle okul öncesi dönemlerde çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunabilecek bir araçtır. 
Çocukların daha yaratıcı olmalarını ve dolayısıyla öğrenim becerilerinin gelişmesini sağlayan televizyon yayınları, 
aynı zamanda yetişkinlerin bilgi dağarcıklarını zenginleştirmeye yarayan özelliğe de sahiptir. Ancak izleme süresi 
ve izlenen programın türünde gerekli koşullar sağlanmadığı takdirde televizyon, özellikle çocuklar olmak üzere 
her yaştan insanın gelişimine, sosyal ilişkilerine ve sağlığına zararlı olabilecek bir araçtır. Bu çalışma ortaokul 
öğrencilerin kitap okurken hangi türleri tercih ettiklerini ve kitap okuma üzerine kitap türlerinin etkili olup 
olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Yöntem 

Araştırmada farklı türlerde kitaplardan  (Biyografi Kitabı, Şiir Kitabı, Bilim-Teknoloji-Mühendislik Kitapları-
Fantastik –Macera Kitapları, Eğlence- Mizah Kitapları, Tarih Kitapları, Özlü Sözler- Atasözü-Deyim Kitapları, Anı- 
Mektup-Günlük Kitapları, Kişisel Gelişim Kitapları, Öykü-Roman-Çocuk Kitapları, Çevre-Ekoloji Kitapları) rastgele 
yöntemle toplamda 55 adet kitap seçilerek öğrencilerin kolaylıkla erişebilecekleri okul kütüphanesine dahil 
edilmiştir. Öğrencilerin kitapları okuma ve tercih durumları üç ay boyunca takip edilmiş ve süreç sonunda 
öğrencilere görüşme formu uygulanmıştır. Sonuçlar nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırma verileri incelendiğinde en çok Bilim-Teknoloji-Mühendislik türünde kitapların okunduğu 
bunlardan da “Çılgın Mucitler” isimli kitabın tercih edildiği gözlenmiştir. Şiir, Anı-Mektup-Günlük türünde 
kitapların hiç tercih edilmediği belirlenmiştir. Öğrenciler arasında en çok tercih edilen kitap  “Süt ve Gool” isimli 
eğlence-mizah türündeki kitap olmuştur. 

Yapılan görüşmelere göre ise; 

5. sınıflarda 8 kız, 14 erkek toplam 22 öğrenciyle görüşülmüştür. Buna göre; 

- Kitap okumak insana ne kazandırmaktadır? Sorusuna kızların çoğu hayal dünyamı geliştirmekte 
cevabını verirken erkeklerin çoğu kelime hazinemi artırmaktadır ve hayal dünyamı geliştirmektedir cevabını 
vermişlerdir. 

- Ne tür kitaplar okursunuz? Sorusuna verilen cevapta kızlar tarafından en çok Şiir kitapları, en az 
Biyografi ve Macera-Aksiyon kitapları  tercih edilmiş; erkekler tarafından  en çok Bilim-Teknoloji- Mühendislik 
kitapları,  en az Şiir ve Biyografi kitapları tercih edilmiştir. 

- Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Sorusuna 8 kız ,11erkek öğrenci evet yanıtını vermiştir. 

- Kitap okumanızda etken olan nedir? Sorusuna kızlardan 4 kişi en çok okunan kitapların arasında olması 
cevabını vermişlerdir. Erkeklerden 5 kişi okuduğum kitabın hangi türde olduğu cevabını vermişlerdir. 

- Okuduğunuz kitapların seçiminde etkili olan nedir? Sorusuna kızlardan en çok konusu cevabını 
verilirken,  erkekler tarafından en çok kitabın türü cevabı verilmiştir. 

- Kitap satışlarında en etkili olan nedir? Sorusuna kızlar kitapların türü derken, erkekler en çok okunan 
kitap fuarları cevabını vermişlerdir. 

- Okuduğunuz hangi kitabı arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ? sorusuna kızlar “Elma Şekerinden Düşler”, 
erkekler “Şu  Acayip Işık ve Renk” isimli kitapları tavsiye etmişlerdir. 

6. sınıflarda 6 kız, 5erkek toplam 11 öğrenciyle görüşülmüştür. Buna göre; 

- Kitap okumak insana ne kazandırmaktadır? Sorusuna  kızlar kelime hazinemi artırmaktadır cevabını 
vermişlerdir. Erkekler ise hayal dünyamı geliştirmektedir cevabını vermişlerdir. 

- Ne tür kitaplar okursunuz? Sorusuna verilen cevapta  kızlar tarafından en çok Macera-Aksiyon kitapları, 
en az öykü –roman kitaplarıı  tercih edilmiş; erkekler tarafından  en çok bilim teknolo ji , en az kişisel gelişim 
kitapları  kitapları tercih edilmiştir. 
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- Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Sorusuna 6 kız ,5 erkek öğrenci evet yanıtını vermiştir. 

- Kitap okumanızda etken olan nedir? Sorusuna kızlardan6 kişi okuduğum kitabın hangi türde olduğu  , 1  
kişi arkadaş tavsiyesi    olduğu cevaplarını vermişlerdir. Erkeklerden 3 kişi okuduğum kitabın hangi türde olduğu 
,1 kişi kitapçıda rastlamam ve beğenmem cevabını verirken diğerleri farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. 

- Okuduğunuz kitapların seçiminde etkili olan nedir? Sorusuna kızlar  kitabın türü cevabını verirken 
erkekler ise konusu cevabını  vermişlerdir  

- Kitap satışlarında en etkili olan nedir? Sorusuna kızlar en çok kitapların türü  derken, erkekler en çok 
okunan kitap listesi cevabını vermişlerdir. 

- Okuduğunuz hangi kitabı arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ? sorusuna kızlar ve erkekler “Patates Spor”,  
cevabını vermişlerdir . 

7. sınıflarda 11 kız, 4 erkek toplam 15 öğrenciyle görüşülmüştür. Buna göre; 

- Kitap okumak insana ne kazandırmaktadır? Sorusuna  kızların ve erkeklerin  çoğu kelime hazinemi 
artırmaktadır cevabını vermişlerdir. 

- Ne tür kitaplar okursunuz? Sorusuna verilen cevapta  kızlar tarafından en çok Macera-Aksiyon kitapları, 
en az Anı-Mektup-Günlük kitapları  tercih edilmiş; erkekler tarafından  en çok Tarih kitapları, en az Şiir kitapları 
tercih edilmiştir. 

- Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Sorusuna 10 kız ,5 erkek öğrenci evet yanıtını vermiştir. 

- Kitap okumanızda etken olan nedir? Sorusuna kızlardan 3 kişi öğretmenin ödev vermesi, 3 kişi 
kitapçıda rastlamam ve beğenmem, 3 kişi okuduğum kitabın hangi türde olduğu cevaplarını vermişlerdir. 
Erkeklerden 2 kişi öğretmenin ödev vermesi, 2 kişi kitapçıda rastlamam ve beğenmem cevabını verirken 
diğerleri farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. 

- Okuduğunuz kitapların seçiminde etkili olan nedir? Sorusuna kızlar ve erkekler  tarafından kitabın 
konusu cevabı verilmiştir. 

- Kitap satışlarında en etkili olan nedir? Sorusuna kızlar kitap fuarları derken, erkekler en çok okunan 
kitap listesi cevabını vermişlerdir. 

- Okuduğunuz hangi kitabı arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ? sorusuna kızlar “Patates Spor”, erkekler 
“Şu  Acayip İcatlar” isimli kitapları tavsiye etmişlerdir. 

8. sınıflarda 13 kız, 12 erkek toplam 25 öğrenciyle görüşülmüştür. Buna göre; 

- Kitap okumak insana ne kazandırmaktadır? Sorusuna  kızların çoğu hayal dünyamı geliştirmekte, 
erkeklerin  çoğu kelime hazinemi artırmaktadır ve hayal dünyamı geliştirmekte cevaplarını vermişlerdir. 

- Ne tür kitaplar okursunuz? Sorusuna verilen cevapta  kızlar tarafından en çok Macera-Aksiyon kitapları, 
en az Şiir kitabı tercih edilmiş; erkekler tarafından  en çok Macera-Aksiyon kitapları, en az Anı- Mektup-Günlük  
kitapları tercih edilmiştir. 

- Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Sorusuna 13 kız ,6 erkek öğrenci evet yanıtını vermiştir. 

- Kitap okumanızda etken olan nedir? Sorusuna kızlardan ve erkeklerden en çok okuduğum kitabın hangi 
türde olduğu cevaplarını verilmiştir.   

-  Okuduğunuz kitapların seçiminde etkili olan nedir? Sorusuna kızlar ve erkekler tarafından en çok  
kitabın konusu cevabı verilmiştir. 

- Kitap satışlarında en etkili olan nedir? Sorusuna kızlar ve erkekler tarafından en çok kitabın türü cevabı 
verilmiştir. 

- Okuduğunuz hangi kitabı arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ? sorusuna kızlar “Çılgın Mucitler”, erkekler 
“Golcü Aranıyor” isimli kitapları tavsiye etmişlerdir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Kitap okunurken tutulan kayıtlara ve öğrencilere uygulanan ankete göre öğrenciler tarafından kitap türünün 
kitap okuma ve kitap seçiminde etkili olduğu görülmüştür. Toplamda en az şiir ve anı-mektup-günlük türünde 
kitapların seçildiği görülmüştür. En fazla tercih edilen tür ise bilim-teknoloji-mühendislik türünde kitaplar 
olmuştur. Sınıf düzeyinde incelendiğinde 5. Sınıfların en çok bilim-teknoloji-mühendislik türünde kitapları,  6. 
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Sınıfların bilim-teknoloji-mühendislik ve eğlence-mizah türünde, 7. Sınıfların bilim-teknoloji-mühendislik ve tarih 
türünde ve 8. Sınıfların ise macera-aksiyon, bilim-teknoloji-mühendislik türünde kitapları tercih ettikleri 
görülmüştür. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile yenilikleri takip etmek ve bunlara uyum sağlamak için kitap 
okumak artık gerekli hale gelmektedir. Her gün çeşitli konularda birçok yazı yazılmaktadır. Bireyin çeşitli alanlarda 
bilgiyi elde edebilmesi için okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir. Okuma alışkanlığını sağlamada bireysel 
farklılıklara göre şüphesiz birçok etmen vardır. Bunlardan biride okumak için seçtiğimiz kitapların türüdür. Bu 
çalışmayla öğrencilerin kitapları tercih sebeplerinden birinin de kitapların türü olduğu gözlenmiştir. 
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Kırsal Kesimlerdeki İlkokullarda Türkçe Öğretiminde 

Karşılaşılan Güçlüklerin İncelenmesi326 

Esra İnan327, İsa Korkmaz328 

 

Öz 

Bu araştırmada kırsal kesimlerde Türkçe öğretimde yaşanan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Şanlıurfa ilinde görev yapan 75 sınıf öğretmeni ile birebir 

görüşmeler yapılmıştır. Böylelikle yaşanan güçlüklerin asıl muhatabı olan sınıf öğretmenlerinden sorunlar detaylı 

bir şekilde öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırma Türkçe öğretiminde yaşanan güçlükleri Güneydoğu Anadolu 

bölgesinin en fazla öğrenci mevcuduna sahip olan Şanlıurfa ili özelinde ele alması açısından önemlidir. 

Araştırmanın örneklemini Şanlıurfa ilinde kırsal nüfusun yüksek olduğu Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Suruç 

ilçelerindeki köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

öğretmenlere Türkçe öğretimine ilişkin sekiz soru sorulmuştur. Sınıf öğretmenleri sınıf düzeylerine göre 

gruplandırılmıştır. Araştırmanın alt problemleri her sınıf düzeyinde ayrı ayrı ele alınarak öğretim düzeyine göre 

yaşanan ortak güçlükler öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırmada içerik analizi yapılmaya çalışılmıştır. 

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ortak konu başlıkları elde edilmiştir. Öğretmenlerin görüşme sırasındaki 

cümlelerinden alıntılar yapılmıştır. Böylelikle yaşanan güçlükler birinci ağızdan aktarılmaya çalışılmıştır. Bununla 

birlikte elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmış hesaplanan frekans ve yüzdeler daha sonra 

araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda birinci sınıf öğretmenlerinin %31.25’inin 

öğrencilerin Türkçe bilmemesinden dolayı iletişim kuramadıkları, ikinci sınıf öğretmenlerinin %38.8’inin 

öğrencilerin okuduğunu anlamamasında, üçüncü sınıf öğretmenlerinin %25’inin okuma yanlışlarında, dördüncü 

sınıf öğretmenlerinin ise %33.33’ünün öğrencilerin okuduğunu anlamamasında sorun yaşadığı görülmüştür. 

Yaşanan sorunların tüm sınıf düzeylerinde ortak nedenleri ise öğrencilerin Türkçeyi yeterli düzeyde bilmemesi ve 

ailelerin ilgisizliği olarak belirtilmiştir. Ortak sorunların dışında öğrencilerin anaokulu eğitimi almaması, mevsimlik 

işçi öğrencilerin bulunması, okul kurumunun değersizliği de öğretmenler tarafından dile getirilen sorunlardır. 

Bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimler: Türkçe öğretimi, kırsal kesim 

Abstract 

In this research, the opinions of teachers about the difficulties of teaching Turkish in the rural regions are aimed 

to learn. For the extent of research, 75(seventy-five) primary-school teachers who serve/work in Şanlıurfa are 

talked one to one. In this way, the problems can be learned in a detailed way from the real addressees of the 

experienced difficulties who are the primary-Scholl teachers. The research is important because of the specialty 

of processing in South-Eastern Anatolia. The research’s sample composes of primary-school teachers who are 

working in Eyyubiye, Haliliye, Karaköprü and Suruç, districts of Şanlıurfa that have high level of rural population. 

Eight sub-problems about teaching Turkish are asked to the teachers for the extent of research. The sub-

problems of research are taken out for every each class separately and common difficulties are being learned 

according to the training level. The sentences of teachers during the meeting are quoted. In this way, the 

difficulties about teaching Turkish are learned from the first sources. Nonetheless, the frequency and percent of 

gained data are calculated and later calculated frequency and percent are commented by the researchers. As a 
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result of research, the first-class teachers have difficulties in communication because of the students not knowing 

Turkish with the percent of %31.25, the second class teachers have difficulties with the students who do not 

understand what they are reading with the percent of %38.8, the third class teachers have difficulties reading 

mistakes of students with the percent of %25, the fourth-class teachers have difficulties with the students who 

do not understand what they are reading with the percent of %33.33. The common reasons of these difficulties 

are the students who do not know Turkish sufficiently and irrelevant families. According to the 

findings,suggestions are offered. 

Keywords: Turkish teaching, rural areas 

Giriş 

Türkçe derslerinin en temel amacı okuma-yazmayı ve dil bilgisi konularını öğretmek olarak algılansa da 

asıl amacı bireyi hayata hazırlamak ve kendine güvenen, kendini en doğru şekilde ifade eden, girişken, aktif 

bireyler yetiştirmektir. Bu sebeple miğfer ders olan Türkçeye ilkokuldan üniversiteye kadar olan tüm kademlerde 

haftalık ders saati çizelgelerinde en çok ders saati ayrılmıştır. Özellikle ilkokulda öğrencilerin temel dil becerilerini 

kazanmalarını sağlamak için Türkçe dersleri çok daha önemlidir. 

Türkçe öğretimi öğrencilere dil becerileri kazandırmayı ve bu becerileri geliştirmeyi amaçlar fakat bu 

becerileri kazanmanın ön koşullarının sağlanmış olması gerekir. Bunlardan biri de kelime bilgisinin yeterli düzeyde 

olmasıdır (Göçer, 2015: 51). Türkçe dersinde başarılı olmak için yeterli kelime bilmek, yeterli kelime bilmek için 

de ana dile hâkim olmak gerekmektedir. Ana dile hâkim olmayan öğrencilerde her zaman bazı beceriler eksik ve 

yarım kalacaktır. 

  Ana dilinin temelleri aile ortamında atılır, okul öncesi ve ilkokul eğitimi ile başlayan öğrenim hayatında 

sistemli bir şekilde verilmeye başlar. Nitelikli bir ana dili öğrencinin dil gelişimini olumlu yönde etkileyeceği gibi 

niteliksiz bir ana dili eğitimi de öğrencinin başarısını aşağılara çekecektir. Çünkü tüm eğitim-öğretim programı dil 

üzerine kurulmuştur. Eğitimde tüm materyallerden öte temel araç dildir.  

Ülkemiz çok farklı kültürlere ev sahipliği yaptığı için aynı anda birden fazla dil konuşulmaktadır. Anadolu’da Türkçe 

Kürtçe, Arapça, Zazaca, Süryanice gibi diller konuşulmaktadır. Türkiye’nin ana dili haritasına baktığımızda 

karşımıza çıkan oranlar; Türkçe %84.54, Kürtçe %11.97, Zazaca %1,01, Arapça %1.38, Ermenice %0.07, Rumca % 

0.06, İbranice %0.01, Lazca %0.12, Çerkezce %0.11, Kıptice %0.01’dir (KONDA, 2006). Bu sayılara göre ilkokul 

çağındaki çocukların %15.46’sının evde konuşulan dili yani ana dili Türkçe değildir. Bununla birlikte bu insanlar 

hem eğitim dilinin hem de resmi kurumlarda kullanılan dilin Türkçe olması dolayısıyla resmi olmayan yollardan 

Türkçe öğrenmektedir (Erkınay, 2012: 128). Bu etkenden dolayı da okul çağında çocuklar iki dilli bireyler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Türkçe dersinin amacı yukarda da bahsedildiği gibi tüm becerilere temel olmak ve öğrencileri kendine 

güvenen, kendini en iyi şeklide ifade eden, üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler olarak hayata 

hazırlamaktır.  
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  Bütün bu veriler ışığında bu çalışmanın amacı kırsal kesimlerde öğretmenlik yapan sınıf öğretmenlerinin 

Türkçe öğretiminde yaşadıkları güçlükleri birinci ağızdan, detaylı bir şekilde öğrenmek ve çözüm önerileri 

sunmaktır. 

Çalışma Grubu 

 Bu araştırmada yer alan çalışma grubunu, araştırmacının çalıştığı Şanlıurfa ilinin köy okullarında görev 

yapan sınıf öğretenleri oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 75 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Çalışma 

grubu seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik(homojen) örnekleme kullanılmıştır. Bu örnekleme 

ile amaç, araştırmanın problemi ile ilgili küçük ve benzer özellikler taşıyan belirgin bir alt grubu tanımlamaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011:109; Büyüköztürk, 2009 ). 

 Araştırma süresince kırsal kesimde farklı ilçelerde ama benzer özellikleri olan okullarda görev yapan 75 

sınıf öğretmeni ile görüşülmüş ve Türkçe öğretiminde yaşadıkları güçlükler birinci ağızdan, detaylı bir şekilde 

öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

 Veri toplama aracı olarak araştırmacının hazırladığı görüşme formu kullanılmıştır. Veriler toplanırken 

görüşülen sınıf öğretmenlerinin görüşleri araştırmacı tarafından not edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine ortak açık 

uçlu sorular sorulmuş ve konuyu derinlemesine ve daha somut bir şekilde öğrenmek için “Biraz daha konuyu açar 

mısınız?” “Bununla ilgili yaşadığınız bir olayı paylaşabilir misiniz?” “ Konuya bir örnek verebilir misiniz?” gibi 

sorular yöneltilmiştir. Bu sorular sorulurken konunun dışına çıkılmamaya özen gösterilmiştir. Görüşme sırasında 

sorulan sorular genel hatlarıyla şöyledir. 

1. Türkçe öğretiminde yaşadığınız güçlükler nelerdir? 

2. En çok hangi öğrenme alanında sorun yaşıyorsunuz? 

3. Yaşadığınız bu sorunların nedenleri neler olabilir? 

4. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz? 

5. Ders içinde size yardımcı olabilecek ne tür materyaller kullanıyorsunuz? 

6. Sınıf öğretmenliği ile ilgili takip ettiğiniz bilimsel bir yayın var mı? Varsa neler? 

7. Türkçe öğretim programı ve ders kitaplarını nasıl buluyorsunuz? 

8. Tüm bu sorunlara ilişkin çözüm öneriniz var mı? Varsa nedir? 

 Bu sorular çerçevesinde hem öğretmenlerin Türkçe öğretiminde yaşadığı güçlükler öğrenilmeye hem de 

sorunların kaynağı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

 Verilerin toplanması görüşme tekniği ile olduğu için veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen 

görüşleri tek tek ele alınıp incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşme sırasındaki cümlelerinden 

alıntılar yapılmıştır. Bu cevaplar doğrultusunda ortak başlıklar belirlenmiştir. Verilen cevapların frekans ve 

yüzdeleri hesaplanmıştır. Her soru için bulgular doğrultusunda tablolar oluşturulmuştur. Bulgular araştırmacı 

tarafından yorumlanmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenleri 1. sınıf öğretmenleri, 2. sınıf öğretmenleri, 3. sınıf 

öğretmenleri ve 4. sınıf öğretmenleri olarak gruplanmıştır. Böylece aynı yaş grubuna ve aynı sınıf düzeyine ait 
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ortak sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.  Bununla birlikte sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri ve mesleki yılları da 

kişisel özellikler olarak not edilmiş ardından tablolaştırılmıştır. 

Bulgular ve Öneriler 

 Bu bölümde, araştırmada ele alınan ana problem ve alt problemlerin çözümü için toplanan veriler 

sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumları yer almaktadır. 

 Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin profili aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. 

Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Düzeyine ve Meslekî Yıla Göre Dağılımı. 

 
Mesleki Yıl 

1-5 6-10 11+ 

Sınıf  Düzeyi f %    

1. Sınıf  

 

  16 

 

21.33 8 5 3 

2. Sınıf    18 24 

 

14 

 

      3 1 

3. Sınıf    20 26.6 13 5 2 

4. Sınıf    21 28 14 5 2 

Toplam   75 100 49 18 

 

8 

 

 

Katılımcı sınıf öğretmenlerinin % 21,3’ü  birinci sınıf öğretmeni, % 24’ü ikinci sınıf öğretmeni, % 26,6’sı üçüncü 

sınıf öğretmeni, % 28’i ise dördüncü sınıf öğretmenidir. 

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 2. 

Kırsal Kesimlerde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin 
Cevapların Frekans ve Yüzdeleri. 

Tabloya göre kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretimimde en çok karşılaştıkları güçlük 

%24 oranla okuduğunu anlamadır. Ardından sınıf öğretmenleri %20 oranda öğrencilerin düşüncelerini yazılı ya 

da sözlü olarak ifade edememesinde, %9.33 oranda okuma hızlarının düşük olmasında, %9.33 oranda öğrenciler 

arası seviye farklarının çok fazla olmasında, %8 oranda noktalama işaretleri ve imlâ kurallarının 

uygulanamamasında, %8 oranda okuma hatalarında, %8 oranda öğrencilerle iletişim kuramamakta, %8 oranda 

mevsimlik işçilerin devam sorununda, %2.66 oranda metnin ana düşüncesini ve konusunun kavratılamamasına, 

%2.66 oranda öğrencilerin kalem tutamaması ve harf yönünü yanlış yapmasında zorlanmaktadırlar.  

Sınıf öğretmenlerinin birinci alt probleme ilişkin bazı cevapları aşağıdaki gibidir.  
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“Benim en çok sorun yaşadığım konu çocukların ana dilinin farklı olması. Türkçe bilmeyen bir öğrenci ile nasıl 

Türkçe dersi işleyebilirim?” (B.Ö.5)  

“Yılın sonu geldi hâlâ sesleri bitiremedik. Öğrenciyi okula alıştırmaya, onunla iletişim kurmaya ve Türkçe 

öğretmeye o kadar çok zaman harcıyoruz ki diğerlerine vakit kalmıyor. Bazen tüm gün okuma yazma çalışması 

yapıyoruz.Tabi okuma yazma öğretmekle uğraşırken diğer dersleri de ihmal ettiğimiz için onlardan da geri 

kalıyoruz.”( B.Ö.8) 

“ İlk okuma yazma öğretimde çok zorlanıyorum. Çocuklar kalem tutamıyor. Harfleri doğru yönde 

yapamıyorlar. Çizgiyi takip edemiyorlar”( B.Ö.11) 

“En çok okuduğunu anlamada sıkıntı yaşıyoruz. Ardından düşüncelerini yazı ile ifade edemiyorlar.” (İ.Ö.5) 

“Öğrenciler düşüncelerini ifade edemiyor. Cümle türlerini ayırt edemiyorlar. Bu konuda çok zorlanıyorum. 

Cümlenin sonuna virgül ortasına soru işareti koyan öğrenciler var.” (İ.Ö.18) 

“Anlamlı ve kurallı cümleler kuramıyorlar. Ders içinde bir kelimeyi cümle içinde kullanacağımız zaman çok 

mantıksız ve saçma şeyler çıkıyor. Örneğin ‘dostluk’ kelimesini cümle içinde ‘Babam bana dostluk aldı.’ şeklinde 

kullanıyor. Bir başkası bundan esinlenip ‘Annem bana dostluk aldı.’, bir diğeri ‘Amcam  bana dostluk aldı.’ 

diyebiliyor.” (İ.Ö.9) 

“Biz okuma yazmayı iki yılda tamamlıyoruz. İkinci yılda öğretmemiz gereken müfredat üçüncü sınıfa, 

üçüncü sınıftaki dördüncü sınıfa kayıyor. Hâl böyle olunca ortaokul öğretmenleri de öğrencilerin eksik 

kazanımlarla ortaokula başladığını söylüyorlar. Ama biz ne yapabiliriz ki? Çocuk okuma yazma bilmezse hiçbir 

ders işlenmiyor.” (İ.Ö.13 ) 

“Okurken yaptıkları yanlışları hiç fark etmeden okumaya devam ediyorlar. Bu durumda ben sürekli 

müdahale ediyorum okuma sık sık bölünüyor.” (İ.Ö.14) 

“Okuduklarını tam olarak anlamıyorlar. Soruların bir kısmına cevap verirken bazıları kalıyor.” (Ü.Ö.1) 

“Ana düşünce ve konuyu anlamıyorlar. Metinden kendi cümleleriyle bir yargı çıkaramıyorlar. Metnin 

konusu olarak da metindeki ana olayı söylüyorlar.”     ( Ü.Ö.15) 

“Herhangi bir konuda ‘Bu konudaki düşünceniz nedir?’ diye soruyorum. Çocukların genel olarak bir düşüncesi 

yok. Ya da duygularını ve durumları tanımlayamıyorlar. Hep aynı kelimeleri kullanıyorlar. Mesela; 

 Öğretmen: Sence bu olayda çocuk kendini nasıl hissetmiştir? 

İfadeler f % 

Okuduğunu anlama 18 24 

Öğrencilerin yazılı ya da sözlü olarak düşüncelerini ifade etmemesi 15 20 

Okuma hızlarının düşük olması 7 9.33 

Öğrenciler arası seviye farklarının çok fazla olması 7 9.33 

Noktalama işaretleri ve imlâ kurallarını uygulamada yapılan yanlışlar 6 8 

Okuma hataları (Ekleyerek ya da atlayarak okuma) 6 8 

Öğrencilerle iletişim kuramamak 6 8 

Mevsimlik işçilerin öğretim yılına geç başlayıp erken ayrılması 6 8 

Metnin ana düşüncesini ve konusunu kavratamamak 2 2.66 

Öğrencilerin kalemi tutamaması, harf yönünü yanlış yapması ve uygun boşlukları 
bırakamaması 

2 2.66 

Toplam 75 100 
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Öğrenci: İyi. 

Öğretmen: Biraz daha açıklayabilir misin? 

Öğrenci: Yani güzel. 

Başka bir metinle ilgili mesela: 

Öğretmen: Senin başına böyle bir olay gelse kendini nasıl hissedersin? 

Öğrenci: Kötü. 

Öğretmen: Nasıl kötü? 

Öğrenci: Mutsuz. 

      Öğrencilerle tüm konuşmalarımız böyle. Tek kelimelik cümleler. Doğal olarak yazılarında da böyle. Çok sığ 

ve hep aynı kelimelerin tekrarından oluşuyor. Artık sınıfta ‘iyi, kötü, güzel, mutlu, mutsuz’ sıfatlarını yasakladım.” 

(D.Ö.9 ) 

“Okuduklarını anlamayan koca bir grup var. Sınıf mevcudum 37 ve sadece 5 öğrenci kendi okuyunca tam 

olarak anlayabiliyor. Diğerleri yarım yamalak. Böyle olunca dersin çoğunu açıklama yaparak geçiriyorum. Ders 

çok ağır ilerliyor.” (D.Ö.1 ) 

 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 3. 

Kırsal Kesimlerdeki Sınıf Öğretmenlerinin En Çok Sorun Yaşadıkları Öğrenme Alanına İlişkin Frekans ve Yüzdeler. 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden  %50.6’ sı okuma alanında, %33.3’ü yazma alanında, %13.3’ü 

konuşma alanında ve %2.6’sı dinleme alanında zorlandığını dile getirmiştir. 

“Yazmada sorun yaşıyorum. Dikte çalışmalarında özellikle. Aslında hem okumayı hem de yazmayı 

kapsıyor.”(B.Ö.7) 

“Okumada sorun yaşıyorum. Okurken yaptıkları yanlışları fark etmiyorlar sürekli ben 

düzeltiyorum.”(B.Ö.11) 

“Okuma ve konuşma alanında sorun yaşıyorum. Kelimelerin anlamlarını bilmedikleri için anlamıyorlar ve 

düşüncelerini söyleyemiyorlar.” (İ.Ö.16 ) 

 “Yazma alanında yaşıyorum. Noktalama ve imlâ kurallarını bir türlü oturtamadık.” (İ.Ö.8 ) 

“ Okuma alanda zorlanıyorum özellikle okuduğunu anlama kısmında.” (Ü.Ö.12) 

“Okuma alanında sorun yaşıyorum.” (Ü.Ö.6 ) 

Öğrenme Alanları f % 

Okuma 38 50.6 

Yazma 25 33.3 

Konuşma 10 13.3 

Dinleme 2 2.6 

Toplam 75 100 
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“Hem okumada hem de yazma da zorlanıyorum. Okuduklarını anlamadan okuyorlar. Yazılarında bir 

bütünlük yok.” (Ü.Ö.5 ) 

“Okuma alanında zorlanıyorum özellikle akıcı okuma gerçekleştiremiyoruz.” (D.Ö.11 ) 

“Yazma alanında zorluk yaşıyorum. Bildiklerini aktaramıyorlar ya da gerçekten bilmiyorlar.” (D.Ö.17) 

 Verilen cevaplar doğrultusunda sınıf öğretmenleri en çok okuma alanında zorlandıkları görülmektedir. 

Okuma hatalarının fark edilememesi, okuma hızının düşük olması okuduğunu anlamama, okuduklarının 

konusunu belirleyememe okuma alanı ile ilgili başlıca sorunlardır.  

 Yazma alanında ise öğrencilerin düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade edememesi, noktalama işaretlerinin 

yanlış kullanılması, kelimelerin yazımındaki yanlışlar tüm sınıf düzeylerinde ortak sorunlardır. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 4. 

Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlüklerin Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin 
Frekans ve Yüzdeleri. 

İfadeler f % 

Öğrencilerin anadillerinin Türkçe  olmaması 19 25.3 

Velilerin ilgisiz oluşu 14 18.6 

Öğrencilerin çok fazla devamsızlık yapması-Mevsimlik işçi olan 
öğrencilerin durumu 

12 16 

Kitap okuma alışkanlığının olmaması 7 9.3 

Sınıfların kalabalık olması 6 8 

Okulun önemsenmeyişi 6 8 

Okulda yeterli materyalin olmaması 4 5.3 

Öğrencilerin anaokulu eğitimi almamış olması 2 2.6 

Sınıf tekrarı yapması gereken öğrencilerin sınıfı geçmiş olası 2 2.6 

Köy İmkanlarının kısıtlı olması 1 1.3 

Öğretmenlerin iş doyumunun olmaması 1 1.3 

Eğitim sistemimizin iyi olmayışı 1 1.3 

Toplam  75 100 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerine göre yaşadıkları güçlüklerin nedenleri %25.32 oranında 

öğrencilerin ana dillerinin Türkçe olmayışı %18.6 oranında velilerin ilgisiz oluşu,  %16 oranında öğrencilerin çok 

fazla devamsızlık yapması veya mevsimlik işçi oluşu, %9.3 oranında öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının 

olmayışı, % 8 oranında sınıfların kalabalık oluşu, % 8 oranında okulun önemsenmeyişi, %5.3 oranında okullarda 

yeterli materyal olmayışı, %2.6 oranında öğrencilerin anaokulu eğitimi almamış oluşu, %2.6 oranında sınıf tekrarı 

yapması gereken öğrencilerin sınıf geçmiş olması, %1.3 oranında köy imkanlarının kısıtlı olması, %1.3 oranında 

öğretmenlerin iş doyumunun olmayışı, % eğitim sistemimizin iyi olmayışıdır. 

Üçüncü alt probleme ilişkin öğretmenlerin verdikleri cevapların bazıları aşağıdaki gibidir. 

“Ana dillerinin Türkçe olmaması en önemli etken.” (D.Ö.11 ) 



 

1663 
 

“Bence ana neden ailelerin ilgisizliği bununla beraber öğrencilerin evde ve dışarıda Türkçe konuşmuyor 

olması. Sadece okulda Türkçe konuşuyorlar bu da yeterli olmuyor.” (D.Ö.3 ) 

“Öğrenciler Türkçe öğrendi ama öğrencilerin kelime bilgisi hâlâ olması gereken seviyesin altında. Yeni 

kavramlar, yeni konular, daha karmaşık anlatımlar var. Öğrenci iki kelimeyi anlıyorsa birini anlamıyor. Türkçe 

dersini de bu yüzden sevmiyorlar.” (Ü.Ö.1 ) 

“Aileler çocuklarıyla ilgilenmiyor. Düzenli ders çalışma alışkanlıkları yok. Verdiğimiz ödevleri birazcık 

dikkatlerini vererek yapmaya çalışsalar aslında çok kolay olduğunu görecekler.” (Ü.Ö.12 ) 

“Türkçeyi tam bilmemeleri ana neden. Evde ve sokakta Türkçe konuşmuyorlar sadece okulda konuşuyorlar. 

Bu da yeterli olmuyor.” (İ.Ö.6 ) 

“Bence en temel sebep ilgisiz veliler. Ana dili sorununu zamanlar aşabiliriz ama aileler çocuklarına destek 

olmadığı zaman bizim tüm çabalarımız yarım kalıyor. İl Millî Eğitim bize bu konuda yardımcı olmuyor.” (B.Ö.3) 

“Öğrencilerin anaokulu eğitimi alamamış olması. Çocuklar anaokuluna gitseydi biraz da olsa Türkçe 

öğrenirdi ya da kalemi daha düzgün tutardı.” (B.Ö.14) 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir. 

Tablo 5. 

Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların Çözümüne İlişkin  Cevaplarının 
Frekans ve Yüzdeleri 

İfadeler  f % 

Görseller içeren afişler, posterler hazırlamak 5 6.6 

Şarkılar dinletmek, çizgi film izletmek Kelime oyunları, bulmacalar 
çözdürmek 

3 4 

Öğrenciler konuşurken düzeltme yapmak 4 5.3 

Velilerle sürekli iletişim kurarak 7 9.3 

Hikaye okutarak 16 21.3 

Sözlük kullandırarak 8 10.6 

Türkçe bilenlerle bilmeyenleri yan yana oturtarak 3 4 

Öğrencileri konuşturmaya çalışarak 11 14.6 

Her öğrenciyle birebir ilgilenerek 8 10.6 

Etkinlikleri basitleştirmeye çalışarak 1 1.3 

Sesli okuma yaptırarak 5 6.6 

Yazı çalışmalarını daha çok yaparak 3 4 

Derslerle ilgili sunumlar hazırlayarak 1 1.3 

Toplam  75 100 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin  %21.3’ü hikaye okutarak, %14.6’sı öğrencileri konuşturmaya 

çalışarak,  %10.6’sı her bir öğrenciyle birebir ilgilenerek,  %10.6’sı sözlük kullandırmaya çalışarak,  %9.3’ü velilerle 

sürekli iletişim kurarak, %6.6’sı sesli okumalar yaptırarak, %6.6’sı resimli poster ve afişler kullanarak, %5.3’ü 

öğrenciler konuşurken düzeltmeler yaparak, %4’ü yazma çalışmalarını daha çok yaparak, %4’ü Türkçe bilenlerle 
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bilmeyenleri yanyana oturtarak, %1.3’üderslerle ilgili sunumlar hazırlayarak, %1.3’ü etkinlikleri basitleştirmeye 

çalışarak karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. 

Öğretmenlerin verdikleri cevapların bazıları aşağıdaki gibidir. 

“Resimli kartlar kullanıyorum. Hazırladığım tüm posterleri resimli yapıyorum.” (B.Ö.10 ) 

“Sınıfı karışık oturtuyorum. Çocuklar akranlarından daha çabuk öğreniyorlar.” (B.Ö.11 ) 

“Kitap okuma çalışmaları yaptırıyorum. Bazen Türkçe bilen bir öğrenci arkadaşlarına çeviri yapıyor.” (B.Ö.7 

) 

“Kitap okutuyorum. Dikte yaptırıyorum. Tek tek ilgileniyorum.” (İ.Ö.9) 

“Öğrencileri Türkçe konuşturmaya çalışıyorum. Dikte çalışması yapıyoruz. Masama çağırıp birebir okutup 

yazdırıyorum. Etkinlikleri resimli hazırlamaya çalışıyorum.” (İ.Ö.14 

“Öğrenci velilerini sürekli arayıp okula çağırıyorum. Dersleri konusunda bilgi veriyorum.” (Ü.Ö.1 ) 

“ Kitap okuma yarışmaları yapıyorum. Kısa metin çalışmaları yapıyorum.” (D.Ö.1) 

“ Etkinlikleri öğrencilerin seviyelerine göre hazırlıyorum.” (D.Ö.4) 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 6. 

Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Kullandıkları Materyallere İlişkin 

Cevaplarının Frekans ve Yüzdeleri. 

İfadeler f % 

Çalışma kağıtları 36 48 

Hikaye kitapları 9 12 

Sözlükler  10 13.3 

Materyal kullanmıyorum 7 9.3 

Poster ve afişler 7 9.3 

Videolar 4 5.3 

Zeka oyunları 2 2.6 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin  %48’i çalışma kağıtlarını, %12’si hikaye kitaplarını, %13.3’ü 

sözlükleri, %9.3’ü poster ve afişleri, %5.3’ü videoları, %2.6’sı zeka oyunlarını materyal olarak kullanırken; % 

9.3’ü herhangi bir materyal kullanmamaktadır. 

Türkçe öğretiminde materyal kullanımına ilişkin öğretmenlerin belirgin bir görüşü bulunmamaktadır. 

Sözlükler, resimli poster ve afişler, videolar materyal olarak düşünülüp derslerde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin hiç biri sınıf öğretmenliğiyle ilgili bilimsel çalışmaları takip 

etmemektedirler. Bazı cevaplar aşağıdaki gibidir. 

“Hayır takip etmiyorum.” (B.Ö.9) 

 “Hayır yok.” (B.Ö.3 ) 

“Akademik çalışmalar hiç bize hitap etmiyor. Kâğıt üzerinde teorilerden oluşuyor. Çözüm üretmiyorlar. O 

yüzden takip etmem gerektiğini düşünmüyorum.” (İ.Ö.2 ) 
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Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Yedinci alt problemlere ilişkin bulgular aşağıdadır. 

Tablo 7. 

Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Programına İlişkin Cevaplarının Frekans ve 
Yüzdeleri. 

İfadeler  f % 

Öğrencilerin seviyelerinin üstünde  20 26.6 

Metinler uzun ve dikkat çekici değil 16 21.3 

Programı yeterli buluyorum 15 20 

Bu bölge için uygun değil 9 12 

Dilbilgisi konuları yeterli değil 8 10.6 

Çalışma kitabı kısmının ayrı olmaması gerek 3 4 

Yazma ile ilgili etkinlikler zor 3 4 

Şiirlere az yer verilmiş 1 1.3 

Toplam  75 100 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden %26.6’sı  ders kitaplarının öğrencilerin seviyesinin üstünde 

olduğu, %21.3’ü metinlerin uzun ve dikkat çekici olmadığını, %12’si Türkçe öğretim programının bulundukları 

bölge için uygun olmadığını, %10.6’sı dilbilgisi konularının yeterli düzeyde yer almadığını, %4’ ü çalışma kitabı 

kısmının ayrı olamaması gerektiğini,%4’ü yazma ile ilgili etkinliklerin zor olduğunu, %1.3’ü şiirlere az yer verildiğini 

düşünmektedir. Bununla beraber %20’si Türkçe öğretim programını yeterli olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenlerin cevaplarından alıntıların bazıları şöyledir: 

“Bence ders kitapları buradaki öğrencilerin seviyesinin üstünde. Daha sade olmalı. Öğrencilere daha çok 

kavram öğretmeli” (B.Ö.7 ) 

“Çalışma kitabındaki etkinlikler daha çok ülkenin batısına hitap ediyor. Buradaki çocuklar yapamıyor. 

Çocuklar birçok kelimeyi anlamıyor. Düzenlenmesi gerekiyor.” (B.Ö.16. ) 

“Kitaplar yeterli ama yardımcı kaynaklara ihtiyacımız var. İçinde Türkçe bilmeyen öğrenciler için 

etkinlikler olan, görsellerle dolu, kelime öğreten yardımcı bir kaynak.” (B.Ö.6) 

“Ders kitabındaki metinler çok uzun. Öğrencilerin okuma hızları zaten ortalamanın altında. Metinleri 

okurken çok yavaş ilerliyoruz. Sesli okuma yaptığımızda çocuklar özellikle yavaş okuyan arkadaşlarını dinlerken 

sıkılıyor. Dikkatleri farklı yönlere kayıyor. ‘Off, üff’ sesleri çıkmaya başlıyor. Ayrıca metin uzun olduğu zaman 

detaylı sorular soramıyorum. Çünkü unutuyorlar.” (İ.Ö.3 ) 

“Yeterli değil. Dil bilgisi konuları daha çok olmalı. Türkçe Öğretim Programı bu bölgeye göre değil”(İ.Ö.12  

“Kitaplar güzel ama şiirlere daha çok yer verilmeli.” (Ü.Ö.19) 

“Program ve ders kitapları yeterli düzeyde daha başka türlü olamaz.” (D.Ö.10 ) 

“Ders kitabındaki metinleri ben bile zevkle okumuyorum. Öğrenciler okurken çok sıkılıyor.” (D.Ö.16) 

“Dil bilgisi konuları az. Buradaki öğrencilerin Türkçesi zaten olması gereken seviyenin altında. Dil 

kurallarını şimdi öğrenmeyip ne zaman öğrenecekler?” (D.Ö.21) 

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Tablo 8. 

Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşlerine İlişkin Cevaplarının 

Frekans ve Yüzdeleri. 

İfadeler f % 

Türkçe Öğretim Programı bölgeselleştirilmeli 19 25.3 

Hiçbir önerim yok 15 20 

Öğretmen eğitimine ağırlık verilmeli 8 10.6 

Veliler bilinçlendirilmeli 7 9.3 

Bu bölgeye ek kaynaklar gönderilmeli 7 9.3 

Ders kitaplarındaki etkinlikler basitleştirilmeli 7 9.3 

Okul şartları iyileştirilmeli 5 6.6 

Bu bölgeye çözüm bulunamaz 5 6.6 

Böyle iyi 1 1.3 

Mevsimlik işçi olan öğrenciler için ayrı sınıf oluşturulmalı 1 1.3 

Toplam 75 100 

 Katılımcıların  %25.3’ü Türkçe öğretim programının bölgeselleştirilmesini, %10.6’sı öğretmen 

eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini, %9.3’ü velilerin bilinçlendirilmesini, %9.3’ü bulundukları bölgeye ek 

kaynaklar gönderilmesi gerektiğini, %9.3’ü ders kitaplarındaki etkinliklerin basitleştirilmesi gerektiğini, %6.6’sı 

okul şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini,  %1.3’ü mevsimlik işçi olan öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulması 

gerektiğini çözüm önerisi olarak sunmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi olmayan %20’lik bir gurubun yanında %6.6’lık 

bir gurup bulundukları bölgeye çözüm üretilemeyeceğini düşünmektedir. %1.3’lük kısımda mevcut durumdan 

memnun olduğunu dile getirmiştir. 

 Öğretmenlerin cevaplarının bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

 “Türkçe Öğretim Programı bölgesel olmalı. Her bölge kendi ihtiyaçlarına göre program yapmalı.” (B.Ö.10 

) 

“ Bence program ve kitaplar yeterli ama mevsimlik işçi olan öğrenciler için yeni ve ayrı bir program olmalı. 

Hatta onların sınıfları da ayrı olmalı.” (İ.Ö.6) 

“Bize gerçekten işe yarayacak hizmet içi eğitimler verilmeli. Teorik ve bu bölgeyi ilgilendirmeyen genel 

konular değil bizim derslerde işimize yarayacak uygulamalı eğitimler.” (İ.Ö.9 ) 

“Sene başı ve sonu seminer dönemlerinde oturmak yerine sorun yaşadığımız konular tespit edilip sorunlar 

çözülmeye çalışılmalı. Tek Türkiye değildir bu sorunları yaşayan dünyada nasıl uygulamalar var onlara 

bakılmalı. Kesinlikle sağlam bir politika geliştirilmeli bu konuda.”(D.Ö.8 ) 

“Bence buradaki sorun çözülmez böyle gider.” (D.Ö.9 ) 

“Bir uzmanın bu bölgede gezici olarak çalışmalar yaptırması gerekiyor. Öğretmenler derslerle, uzman kişi 

de ana dili problemi ile ilgilenmeli.(Ü.Ö.9 ) 

“Bilmiyorum bence böyle devam etmeli.” (Ü.Ö.7 ) 
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Sonuçlar ve Öneriler 

Sonuçlar  

1. İletişim kuramayan öğretmenler ders ile ilgili yönergeleri aktaramamaktadır. 

2. Öğrencilerin okuduğunu anlamaması en belirgin problemdir. 

3. Öğrenciler yazma alanındaki çalışmaları yapamamaktadır 

4. Öğretmenler öğrencileri Türkçe öğretiminde başarılı kılmak için dil bilgisi konularına ağırlık vermişlerdir. 

5. Mevsimlik işçi olan öğrencilerin bulunması ve sınıf mevcudunun fazla olması öğretmenler için ciddi 

sorundur. 

6. Velilerin ilgisizliği tüm öğretim sürecini yavaşlatmaktadır. 

Öneriler  

1. Okul öncesi eğitim 2 yıl süreyle zorunlu olmalıdır. 

2. Öğretmenler bölge şartlarına hazırlıklı şekilde yetiştirilmelidir. 

3. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin rehberlik ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

4. Okulların teknolojik alt yapısı ve kütüphaneleri işe yarar hale getirilmelidir. 

5. Mevsimlik işçi olan öğrencilerle ilgili gerçek çözümler üretilebilecek çalışmalar yapılmalıdır.  
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Değerler Eğitimi Açısından Hayat Bilgisi Ders Kitabının 

İncelenmesi 

Cevat Eker, Sevim Kaya 

 

 

Özet 

Değerler, insanları ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya yönelten, bir araya getiren, 

toplumun varlığını devam ettiren birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan ve kabul 

görmüş inançları olarak tanımlanabilir. Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş ve karakter sahibi 

insanlara bağlı olduğu, bu nedenle tüm toplumlar, değerlerini yeni yetişen bireylere aktarmak 

ve kazandırmak için çaba harcamaktadırlar. Bu süreçte bireylerden beklenen, içinde yaşadığı 

toplumun değerlerini benimseyerek bunları davranışlarında kullanmasıdır İnsanlar, sahip 

oldukları değerler sayesinde yaşamlarını anlamlı kılarlar. Günümüzde değerleri kazanma ile 

ilgili eğitim işinin aile dışına doğru kaymakta olduğu, okulun ise etkinliğinin artmakta olduğu 

görülmektedir. Bu sebeple değerlerin eğitim-öğretim sürecinde de önemli bir yeri vardır. 

Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak 

düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun görevleri 

arasındadır. Okulların, ailede kazanılan değerlerin daha da pekiştirileceği ve yeni bazı 

değerlerin kazanılacağı ortamlardır. Okullarda öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin 

gerçekleştirebilmesi için birtakım materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Ders kitapları, görevleri 

itibariyle eğitim-öğretim için gerekli araç-gereçlerin en başta gelenidir. Eğitimin temelinde rol 

alan ders kitapları, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal becerilerine göre hazırlanan, içeriği ile 

bilgileri be değerleri öğrencilere sunan öğretim materyalidir. Bu yönüyle ders kitapları ve ders 

kitaplarındaki metinlerin değerler açısından zengin içeriklere sahip olması gerektiği 

unutulmamalıdır. Bu nedenle bu araştırmada İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabındaki yer 

alan okuma metinlerinin kök değerleri içermesi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada,  nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği tercih edilmiştir. 

Verilerin analizi için “Betimsel Analiz Yaklaşımı” kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen 

veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra bu betimlemeler açıklanır 

ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan 

temaların anlamlandırılması ve ileriye dönük tahminlerde bulunulması da, araştırmacının 

yapacağı yorumların arasında yer alabilir.  Yapılan araştırmada incelene doküman, Milli Eğitim 
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Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İlkokul 3. Sınıflarda ders kitabı olarak 

kullanılan Hayat Bilgisi ders kitabıdır. Araştırmada öncelikle, Hayat Bilgisi Öğretim 

programında kazandırılması önerilen “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerlerinin ders kitabı metinlerinde yer alan 

ifadeleri belirlenmiştir. Belirlenen ifadeler yorumlanarak ilgili olduğu değerin başlığı altında 

verilmiştir.  

 

Elde edilen bulgular incelendiğinde 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabının altı ayrı 

üniteden oluştuğu görülmüş, her ünite kök değerler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Ünite-1 incelendiğinde toplamda 43 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla 

yer verilen değerin sevgi ve yardımseverlik değeri olduğu, bunu sırasıyla saygı, vatanseverlik, 

adalet, sorumluluk, öz denetim, dürüstlük ve dostluk değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Ünite-

2 incelendiğinde toplamda 21 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer 

verilen değerin öz denetim olduğu, bunu sırasıyla sevgi, vatanseverlik, dostluk, sorumluluk, 

yardımseverlik ve saygı değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Ünite-3 incelendiğinde toplamda 

1 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer verilen değerin sorumluluk 

olduğu belirlenmiştir. Ünite-4 incelendiğinde toplamda 5 değer içeren ifadeye yer verildiği 

görülmektedir. En fazla yer verilen değerlerin öz denetim değeri olduğu bunu sırasıyla 

sorumluluk değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Ünite-5 incelendiğinde toplamda 27 değer 

içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer verilen değerlerin vatanseverlik değeri 

olduğu bunu sırasıyla sorumluluk, yardımseverlik, adalet ve öz denetim değerinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Ünite-6 incelendiğinde toplamda 8 değer içeren ifadeye yer verildiği 

görülmektedir. En fazla yer verilen değerin sevgi ve vatanseverlik değeri olduğu bunu sırasıyla 

saygı ve sorumluluk değerinin takip ettiği belirlenmiştir.  Sonuç olarak, Hayat bilgisi ders 

kitabında en fazla yer verilen değerlerin “vatanseverlik, sorumluluk, sevgi, yardımseverlik ve 

öz denetim” olduğu, en az yer verilen değerlerin ise  “saygı, dostluk, adalet, dürüstlük ve sabır”  

olduğu sonucu bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler eğitimi, Hayat bilgisi dersi 
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Analysis of the Life Science Textbook in terms of Values Education 

 

Abstract 

Values can be defined as beliefs that lead people to work in accordance with common 

goals, bring them together, maintain the existence of society, and ensure that they live in unity 

and solidarity. As the future of a society depends on people who are well-educated and 

characteristic, all societies strive to pass on and bring their values to newly-grown individuals. 

In this process, individuals are expected to embrace the values of the society they live in and 

use them in their behavior. People make their lives meaningful by means of the values they 

have. Nowadays, it is seen that the educational work on gaining values is shifting out of the 

family and the effectiveness of the school is increasing. For this reason, values have an 

important place in the process of education. Schools cannot only be considered as institutions 

in which academically successful individuals are raised. It is also among the duties of the school 

to educate individuals who have adopted basic human values. Schools are the places where the 

values gained in the family will be strengthened and some new values will be gained. A number 

of materials are needed for the realization of learning and teaching activities in schools. 

Textbooks are the primary sources of tools and equipment required for education. The textbooks 

that play a major role in education are the materials that are prepared according to the cognitive 

and affective skills of the students and present the content and information to the students. It 

should not be forgotten that the texts in books and textbooks should have rich contents in terms 

of values. For this reason, it is aimed to examine the reading texts in the 3rd Grade Life Science 

textbook in terms of basic values. In the study, document analysis technique which is one of 

the qualitative research methods were preferred. For the analysis of the data “Descriptive 

Analysis Approach” was used. The data obtained in the descriptive analysis are first described 

systematically and clearly. Then, these descriptions are explained and interpreted, cause-effect 

relationships are examined and some conclusions are reached. Interpretation of emerging 

themes and making forward-looking predictions may be among the comments of the researcher. 

In this study, the document examined is the Life Science textbook used by the Ministry of 

National Education as a textbook in the 3rd grade of primary school in the academic year of 

2018-2019. In the research, firstly the basic values such as” justice, friendship, honesty, self-
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control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, benevolence in which are proposed 

to be taught in the Life Science Teaching Program, were determined in the textbook texts. 

Determined expressions are interpreted under the title of the relevant value. 

When the findings were analyzed, it has been seen that the 3rd Class Life Science 

textbook consists of six individual units and each unit has been evaluated separately for the 

basic values. When the UNIT-1 is examined, it is seen that the expression has a total of 43 

values. It is determined that the value given the most place is love and benevolence value, 

followed by respect, patriotism, justice, responsibility, self-control, honesty and friendship 

value respectively. When the unit-2 is examined, it is seen that there are 21 expressions in total. 

It is determined that the most given value is self-control, followed by love, patriotism, 

friendship, responsibility, helpfulness and respect. When the unit-3 is examined, it is seen that 

there is a total of 1 expression. It is determined that the value given the most place is the 

responsibility. When the unit-4 is examined, it is seen that the expression has a total of 5 values. 

It is determined that the values with the highest number of values are self-control values 

followed by the value of responsibility respectively. When the unit-5 is examined, it is seen that 

the expression has a total of 27 values. It is determined that the values with the highest number 

of values are patriotism values followed by responsibility, benevolence, justice and self-control. 

When the unit-6 is examined, it is seen that the expression has a total of 8 values. It is 

determined that the value with the highest value is love and patriotism value and that the value 

of respect and responsibility is followed respectively. As a result, it is found that the values 

given the most place in the Life Science textbook are patriotism, responsibility, love, 

benevolence and self-control and the values given as the least place are respect, friendship, 

justice, honesty and patience. 

 

Keywords: Values, Values education, Life science lesson 
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1. Giriş 

Değer; insan için önem arz eden, davranışların temellerini belirleyen, davranışları 

şekillendiren ve değiştiren doğruluğu onaylanmış genel ahlaki ilke ve inançlardır (Demir, 

2018). TDK (2018) ‘e göre değer “Bir ulusun sahip olduğu sosyal kültürel ekonomik ve bilimsel 

değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Değerler, 

bireylerin tutum ve davranışlarını etkiler ve biçimlendirir. Değerler bireylerin dünyaya bakış 

açılarını etkiler ve insani duygularını geliştirir ve değiştirir (Ulusoy ve Dilmaç, 2012). Bir başka 

deyişle değerler, bir toplumun varlığını devam ettiren birlik ve beraberlik içinde yaşamasını 

sağlayan ve toplumlarca kabul görmüş inançlar tanımlanabilir. Eker ve Yıldırım (2017)’a göre 

değerler, toplumun varlığını sürdürmesi, birlik ve işleyişini devam ettirmesi için toplumun 

üyelerinin çoğu tarafından doğru olduğu kabul edilen ortak fikir, hedef, temel ahlâkî  inançlar 

olarak kabul edilebilir.  

Değerler, bireyin ve toplumun yaşantısı sonucu ortaya çıkar. Diğer bir deyişle insanlar 

arası ilişkilerde, üzüntü ve sevinçlerde, bireyler arası iletişimde özetle hayatın her alanında 

değerlerle karşılaşmak mümkündür. Değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı etkilemesi ile 

birlikte farklı özellikleri meydana getirmektedir. Değerler içerdiği bu özelliklere göre bireye, 

topluma, yere ve zamana göre değişir. Değerlerin içerdiği bu özelliklerin farkında olunması 

bireysel ve toplumsal hayat için oldukça önemlidir (Özdaş, 2013). Sonuç olarak değerler, 

bireylerin davranışlarını şekillendirir, sosyal hayatın içinde bulunan bireyler, sahip oldukları 

değerlere göre saygınlık görür, sevilir ve kabul edilirler. Türk eğitim sistemi de, günümüzde  

değerler eğitimine önem vermektedir. Değerleri öğrencilere kazandırmak için çalışmalar 

düzenlemekte, özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrencilere dersler vasıtasıyla değerler 

tanıtılmakta ve benimsetilmektedir (Kaçmaz, 2018). 

Değerler eğitiminin ilk verildiği yer ailedir. Ailede içinde yer alan bireylerin iletişimleri, 

yaşam tarzları, tutum ve davranışları çocukların değerleri benimsemelerinde etkilidir. Çocuğun 

hayatının ileriki süreçlerinde ailenin yanı sıra eğitim kurumları, arkadaş ortamları, oyun 

grupları gibi sosyal yaşamları da süreç içerisinde bireyin değerleri benimsemesinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir (Özdaş, 2013). Değerler eğitiminin amacı, bireyin değerlerine bağlı bir 

karakter oluşturmasını sağlamaktır. Bireyin değerleri kazanması ancak eğitimle mümkündür. 

Eğitimin bir görevi de gelecek nesillere kültürel mirasımızı aktarmaktır (Kalaça, 2013). 

Değerler toplumun ortak ürünüdür ve toplumu oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu 
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tarafından kabullenildiği, uygulandığı takdirde devamını sağlayabilmektedir. Değerlerin 

gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitimin yeri oldukça büyüktür (Fırat ve Mocan, 2014). 

Değerlerin kazandırılmasındaki en önemli kurumlardan biri ise okuldur. Eğitim sistemleri bu 

doğrultuda ilerlediğinde bireylere değerlerin kazandırılması daha bilinçli bir hal alır. Böylece 

eğitim kurumları sayesinde toplumun huzur ve mutluluğu sağlanmış olacaktır (Ağaoğlu, 2018). 

Değerler eğitimi, toplumun önemli görüdüğü değer ve davranışların kazandırılmasında, 

okulların rolü ve önemi göz ardı edilememekle birlikte, okullardaki bu süreçte en önemli katkı 

biz eğiticilere düşmektedir (Akgül, 2014). 

MEB (2018)’ e göre değerler sayesinde öğretim programlarının perspektifi oluşur. 

Kökleri geleneklerimiz ve geçmişimizden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza 

ulaşmaktadır. Değerlerimiz temel insani özelliklerimizi oluşturarak hayatımızın rutin akışında 

ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur. Eğitim sisteminin amacı 

yalnızca akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazanmış 

bireyler yetiştirmek değildir. Asli görevi temel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek; yeni 

kuşakların değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmektir. Öğretim 

programlarında özel olarak değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu 

olarak oluşturulmamıştır. Bunun aksine değerlerimiz, öğretim programlarının tümünde yer 

almıştır.  

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından oluşturulan 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı metinlerini 2018 Hayat 

Bilgisi Öğretim Programında belirtilen kök değerler açısından değerlendirmektir. 

3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabında kazandırılması istenen değerlerin bilinmesi ve 

değerlendirilmesi metinlerin değerler eğitimi bakımından zenginliğinin belirlenmesine katkı 

sağlayacaktır. 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabında yer alan metinlerin değerler eğitimi açısından 

değerlendirilmesi ve öğrencilere kazandırılması istenen değerlerin ne düzeyde 

kazandırıldığının bilinmesi açısından önemlidir. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın verilerinin elde edilmesinde nitel yöntemlerden biri olan doküman 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz yaklaşımı kullanılmış ve 

uygulanmıştır. Yıldırım ve Şimşek’ e göre (2000: 158) betimsel analizde elde edilen veriler 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Ders kitabı 2018 Hayat Bilgisi 

Öğretim programında yer alan kök değerler bakımından incelenirken 3. sınıf Hayat Bilgisi ders 

kitabında yer alan metinler 6 ünite olarak ayrı ayrı değerlendirilip, doğrudan ya da örtük olarak 

yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında kazandırılması 

için belirlemiş olduğu “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 

vatanseverlik, yardımseverlik” değerleri ile ilgili ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler 

yorumlanarak ilgili olduğu değerin başlığı altında verilmiştir. 

2.2. Verilerin Kaynağı 

Araştırmanın veri kaynağını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 Eğitim öğretim yılı 

3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı oluşturmaktadır. Eser 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları’nda basılmış ve 200 sayfadan oluşan bir ders kitabıdır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde aşağıdaki yol takip edilmiştir:  

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 

kazandırılması için önerdiği kök değerler belirlenmiştir. Analiz işlemleri öğretim 

programlarında belirtilen tanımlar çerçevesinde yapılmıştır. Örneklemde yer alan Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın “2018 yılı 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders kitabı” her bir araştırmacı tarafından 

okunarak ilgili değerlerin bu kitapta yer alan temalarda nasıl ve ne oranda yer aldığı tespit 

edilmiştir. Tespit edilen bu ifadeler üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Sonuç olarak bu 

değerlerle ilgili olduğuna karar verilen ifadelere bulgular kısmında yer verilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” nda yer alan değerleri  

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Eserde yer alan 

değerler ile ilgili cümlelerin sayısı ve yüzdelikleri ünitelere ayrılarak tablolarda verilmektedir. 
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Kazandırılacak Temel Değerlerin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 3. Sınıf Hayat 

Bilgisi Ders Kitabında Yer Almasına İlişkin Bulgular 

 

Tablo-1  1.Ünite:  Okulda Hayat   

Değerler N % 

   

Adalet  - - 

Sorumluluk  4 9,3 

Dürüstlük 4 9,3 

Dostluk  3 7 

Saygı  7 16,3 

Öz denetim 4 9,3 

Sabır - - 

Sevgi 8 18,6 

Yardımseverlik 8 18,6 

Vatanseverlik 5 11,6 

   

Toplam 43 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 43; %100) olduğu 

görülmektedir. Kitapta en fazla sevgi ve yardımseverlik değerleri ile ilgili cümlenin yer aldığı 

(n: 8; % 18,6) görülmektedir. Bu değerleri sırasıyla; saygı değeri (n: 7; % 16,3), vatanseverlik 

değeri (n: 5; % 11,6), sorumluluk, dürüslük  ve öz denetim değeri (n: 4; % 9,3), dostluk değeri 

(n: 3; % 7) içeren cümlelere yer verildiği görülmektedir. Sabır ve adalet değerlerini içeren 

ifadelere rastlanmamıştır. 

3.1. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi sorumluluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 12), 

“Kurslara düzenli olarak devam ediyorum.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede öğrencinin kurslara düzenli olarak gitmesi 
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sorumluluğunu yerine getirdiğini göstermektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için 

uygun bir örnektir. 

3.2. Dürüstlük 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi dürüstlük değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 21), 

“Arkadaşlarıma her zaman doğruyu söylerim.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifade öğrencinin her zaman arkadaşlarına dürüstçe 

doğruyu söylemesi dürüstlük değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.3. Dostluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi dostluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=3) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 18), 

“Birbirimizi seviyoruz ve saygı gösteriyoruz. Sorunumuz olduğunda birlikte çözüyoruz. 

Birbirimize güveniyoruz. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve hayllerimizi paylaşıyoruz. Bu 

nedenle arkadaşlarım benim için çok önemli ve özeldir.” 

İfadesine yerilmiştir. Belirtilen ifadede bireylerin birbirleriyle hayatlarındaki önemli 

olayları paylaştıkları ve birbirlerine değer verdikleri görülmektedir. Bu da dostluk değerinin 

verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.4. Saygı 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi saygı değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=7) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 19), 

“Arkadaşlarımız ile farklı düşündüğümüz zamanlarda onların düşüncelerine saygılı 

olmalıyız.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifade insanları birbirilerinin düşüncelerine saygılı 

olması gerektiğinden söz edilmiştir. Bu da saygı değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 
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3.5. Öz Denetim 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi öz denetim değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 12), 

“Çok iyi basketbol oynuyorum. Okul takımına girebilmek için düzenli antrenman 

yapıyorum.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede öğrencinin belirlediği hedef için çalıştığı 

görülmektedir. Bu da öz denetim değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.6. Sevgi 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi sevgi değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=8) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 12), 

“Gitar çalmayı seviyorum. İyi gitar çalabilmek için kursa gidiyorum.”  

İfadesine yerilmiştir. Belirtilen ifadede öğrencinin müzik aletine duyduğu sevgiden söz 

edilmiştir. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.7. Yardımseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi yardımseverlik 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=8) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 28), 

“Gazetedeki haberde kütüphanesinde kitaba ihtiyacı olan bir okul anlatılıyordu. 

Öğretmenimiz bu okula yardım için neler yapabileceğimizi sordu. Arkadaşımız Tuğçe söz 

alarak: 

- Öğretmenim, ben evdeki kitaplarımı oraya göndermek istiyorum, dedi.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kitap ihtiyacı olan bir okula öğrencilerin 

okudukları kitapları göndermek isteyerek yardım ettikleri görülmektedir. Bu da yardımseverlik 

değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.8. Vatanseverlik 
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“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Okulda Hayat ünitesi vatanseverlik değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=5) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 42), 

“15 Temmuz gecesi vatana ihanet eden kişiler devletimize, milletimize zarar vermek 

istediler. Milletimiz, genç, yaşlı, çocuk demeden sokaklara çıkarak bu şekilde karşı koydu. 

Vatandaşlarımız el ele vererek demokrasimize yönelen tehditleri önledi.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede milletimizin el ele vererek ülkemizi 

kurtarmak adına verdikleri mücadele görülmektedir. Bu da vatanseverlik değerinin verilmesi 

için uygun bir örnektir. 

 

Tablo-2  2.Ünite:  Evimizde Hayat   

Değerler N % 

   

Adalet  - - 

Sorumluluk  2 9,5 

Dürüstlük - - 

Dostluk  3 14,3 

Saygı  1 4,8 

Öz denetim 5 23,8 

Sabır - - 

Sevgi 4 19 

Yardımseverlik 2 9,5 

Vatanseverlik 4 19 

   

Toplam 21 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 21; %100) olduğu 

görülmektedir. Kitapta en fazla öz denetim değeri ile ilgili cümlenin yer aldığı (n: 5; % 23,8) 

görülmektedir. Bu değeri sırasıyla; sevgi ve vatanseverlik değerleri (n: 4; % 19), dostluk değeri 

(n: 3; % 14,3), sorumluluk ve yardımseverlik değerleri (n: 2; % 9,5), saygı değeri (n: 1; % 4,8) 

içeren cümlelere yer verildiği görülmektedir. Adalet, dürüstlük ve sabır değerlerini içeren 

ifadelere rastlanmamıştır. 
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3.9. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi sorumluluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=2) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 54), 

“Aile bireyleri, üstüne düşen görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirir. Örneğin 

ben toz alırım, odamı toplarım. Evimizdeki çiçekleri sular, kuşumuz Maviş’in bakımını yaparım. 

Aile büyüklerim ise temizlik, alışveriş vb. işleri yaparlar.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede aile bireylerinin kendi üstlerine düşen 

görevleri yerine getirdikleri görülmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun 

bir örnektir. 

3.10. Dostluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi dostluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=3) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 63), 

“Kerem, bu sorununu en iyi arkadaşı Ali ile paylaştı.” 

İfadesine verilmiştir. Belirtilen ifadede yakın arkadaşların birbirleriyle sorunlarını 

paylaştıkları görülmektedir. Bu da dostluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.11. Saygı 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi saygı değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=1) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 50), 

“Rahatsız olmamaları için gürültü yapmamaya çalışıyoruz.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede insanların birbirlerini rahatsız etmemek için 

dikkatli davrandıkları görülmektedir. Bu da saygı değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.12. Öz Denetim 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi öz denetim değerini 
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içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=5) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 63), 

“Kerem, plan yapmanın önemini kavradı ve hemen kendine bir plan yapmaya karar 

verdi. Gün içerisinde yaptığı iş ve etkinlikleri öncelik ve önem sırasına koydu. Bunlara ne kadar 

vakit ayırması gerektiğine karar verdi.” 

İfadesine yerilmiştir. Belirtilen ifadede bireyin yapmak istediklerini planlayıp verdiği 

karar doğrultusunda uyguladığı görülmektedir. Bu da öz denetim değerinin verilmesi için 

uygun bir örnektir. 

3.13. Sevgi 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi sevgi değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 50), 

“Ailemle birlikte dört katlı bir evin ikinci katında oturuyoruz. Ayşe teyzeler karşı 

dairede, Ahmet amcalar üst katta, Ömer dedeler de alt kata oturuyor. Dede, teyze ve amca 

dediğime bakmayın akraba değiliz. Biz komşuyuz ve onları çok seviyorum.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede bireyin komşularına duyduğu sevgi 

görülmektedir. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.14. Yardımseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi yardımseverlik 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=2) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 50), 

“Annemle Ömer dedeleri ziyarete gidiyoruz. Annem, hastalandıklarında onlara yemek 

götürüyor ve ev işlerinde yardım ediyor. Ceylin ile birlikte Ömer dedenin market poşetlerini de 

biz taşıyoruz.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede bireylerin yaşlılara yaptıkları yardımlar 

görülmektedir. Bu da yardımseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.15. Vatanseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Evimizde Hayat ünitesi vatanseverlik 
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değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 28), 

“Atatürk, yaşamı boyunca vatanı ve millet için çok çalışmıştır. Türk milletinin çağdaş 

ülkeler seviyesine yükselmesi için izleyeceği yolu göstermiştir.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Atatürk’ün vatanı ve millet uğruna yaptığı 

fedakarlıklar görülmektedir. Bu da vatanseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

Tablo-3  3.Ünite:  Sağlıklı Hayat   

Değerler N % 

   

Adalet  - - 

Sorumluluk  1 100 

Dürüstlük - - 

Dostluk  - - 

Saygı  - - 

Öz denetim - - 

Sabır - - 

Sevgi - - 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik - - 

   

Toplam 1 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Sağlıklı Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 1; %100) olduğu görülmektedir. 

Kitapta yer alan değerler ile ilgili cümlenin sorumluluk değerini (n: 1; %100) içerdiği 

görülmektedir. Adalet, dürüstlük, dostluk, saygı, öz denetim, sabır, sevgi, yardımseverlik ve 

vatanseverlik değerlerini içeren ifadelere rastlanmamıştır. 

3.16. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Sağlıklı Hayat ünitesi sorumluluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=1) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 
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ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 80), 

“Geçen gün annem benden süt almamı istedi. Annemin istediği sütü almak için markete 

gittim.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede çocuğun annesinin ondan istediği 

sorumluluğu yerine getirdiği görülmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun 

bir örnektir. 

 

Tablo-4  4.Ünite:  Güvenli Hayat   

Değerler N % 

   

Adalet  - - 

Sorumluluk  2 40 

Dürüstlük - - 

Dostluk  - - 

Saygı  - - 

Öz denetim 3 60 

Sabır - - 

Sevgi - - 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik - - 

   

Toplam 5 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Güvenli Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 5; %100) olduğu görülmektedir. 

Kitapta en fazla öz denetim değeri ile ilgili cümlenin yer aldığı (n: 3; % 60) görülmektedir. Bu 

değeri sorumluluk değeri (n: 2; % 40) içeren cümlelere yer verildiği görülmektedir. Adalet, 

dürüstlük, dostluk, saygı, sabır, sevgi, yardımseverlik ve vatanseverlik değerlerini içeren 

ifadelere rastlanmamıştır. 

3.17. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Güvenli Hayat ünitesi sorumluluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=2) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 
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ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 99), 

“Onur, derste çevresinde meydana gelebilecek kazaları ve bunların sonucunda 

oluşabilecek durumları öğrenmişti. Öğretmenleri, onlardan çevrelerinde yaşanabilecek 

kazaları önlemek için neler yapabileceğini araştırmalarını istedi. Onur, araştırmasına önce ev 

kazaları ile başladı.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede öğrencinin öğretmeninin verdiği ödevi 

yaparak sorumluluğunu yerine getirdiği görülmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi 

için uygun bir örnektir. 

3.18. Öz Denetim 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Güvenli Hayat ünitesi öz denetim değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=3) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 105), 

“Emel, oyun parkında arkadaşları ile oyun oynuyordu. Tanımadığı bir kadın yanına 

geldi. Annesinin arkadaşı olduğunu ve elindeki yiyecekleri gönderdiğini söyleyerek onları 

Emel’e vermek istedi. Kadın “Annen evde bekliyor ve seni eve götümemi istedi.” dedi. Emel 

“Sizi tanımıyorum. Verdiğiniz yiyeceği alamam ve sizinle eve gidemem.” dedi.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Emel’in kendinden emin şekilde iradesini 

kullanarak hayır diyerek öz denetimini sağladığı görülmektedir. Bu da öz denetim değerinin 

verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

 

Tablo-5  5.Ünite:  Ülkemizde Hayat   

Değerler N % 

   

Adalet  4 14,8 

Sorumluluk  7 25,9 

Dürüstlük - - 

Dostluk  - - 

Saygı  - - 

Öz denetim 1 3,7 
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Sabır - - 

Sevgi - - 

Yardımseverlik 4 14,8 

Vatanseverlik 11 40,7 

   

Toplam 27 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 27; %100) olduğu 

görülmektedir. Kitapta en fazla vatanseverlik değeri ile ilgili cümlenin yer aldığı (n: 11; % 40,7) 

görülmektedir. Bu değeri sırasıyla; sorumluluk değeri (n: 7; % 25,9), adalet ve yardımseverlik 

değeri (n: 4; % 14,8), öz denetim değeri (n: 1; % 3,3) içeren cümlelere yer verildiği 

görülmektedir. Dürüstlük, dostluk, sabır, sevgi ve saygı değerlerini içeren ifadelere 

rastlanmamıştır. 

3.19. Adalet  

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat ünitesi adalet değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 120), 

“Hepimiz oy kullanırız. Adaylardan en çok oy alan arkadaşımız sınıf başkanı olur.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede sınıf başkanlığı seçimlerinde adaletli bir 

şekilde oy kullandıkları görülmektedir. Bu da adalet değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.20. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat ünitesi sorumluluk 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=7) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 128), 

“Eğitim hayatı boyunca verilen görevleri zamanında yapar ve sınavlarına çok iyi 

çalışırdı.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede bireyin okuldaki görev ve sorumluluklarını 

yerine getirdiği görülmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 
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3.21. Öz Denetim 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat ünitesi öz denetim 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=1) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 138), 

“Aldığı kararları uygularken karşılaştığı güçlükler karşısında asla yılmazdı.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında 

yılmadan dik bir duruş sergilediği görülmektedir. Bu da öz denetim değerinin verilmesi için 

uygun bir örnektir. 

3.22. Yardımseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat ünitesi yardımseverlik 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=4) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 118), 

“Mahellemizde yaşayan insanların sorunları ile ilgilenirim. Ihtiyaç sahiplerini belirler 

ve ilgili yerlere bildiririm.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede mahalle muhtarının ihtiyaç sahiplerine 

yardım ettiği görülmektedir. Bu da yardımseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.23. Vatanseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Ülkemizde Hayat ünitesi vatanseverlik 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=11) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 139), 

“Atatürk, vatanını ve milletini çok severdi. Onun vatan sevgisi ve milletine olan güveni 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuştur.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Atatürk’ün vatanı ve milleti için yaptığı 

fedakarlıklar görülmektedir. Bu da vatanseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

Tablo-6  6.Ünite:  Doğada Hayat   

Değerler N % 
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Adalet  - - 

Sorumluluk  1 12,5 

Dürüstlük - - 

Dostluk  - - 

Saygı  1 12,5 

Öz denetim - - 

Sabır - - 

Sevgi 3 37,5 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik 3 37,5 

   

Toplam 8 100 

 

Tablo 6 incelendiğinde “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Doğada Hayat 

ünitesinde yer alan değerler ile ilgili cümlelerin toplamının (n: 8; %100) olduğu görülmektedir. 

Kitapta en fazla sevgi ve vatanseverlik değeri ile ilgili cümlenin yer aldığı (n: 3; % 37,5) 

görülmektedir. Bu değerleri sırasıyla; sorumluluk ve saygı değeri (n: 1; % 12,5) içeren 

cümlelere yer verildiği görülmektedir. Adalet, dürüstlük, dostluk, öz denetim, sabır ve 

yardımseverlik değerlerini içeren ifadelere rastlanmamıştır. 

3.24. Sorumluluk 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Doğada Hayat ünitesi sorumluluk değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=1) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 172), 

“Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede doğaya karşı sorumluluğumuzdan 

bahsedilmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.25. Saygı  

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Doğada Hayat ünitesi öz denetim değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=1) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 178), 
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“Annelerimize sevgi ve saygımızı sadece anneler gününde değil her zaman 

göstermeliyiz.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede annelere duyulan saygıdan bahsedildiği 

görülmektedir. Bu da saygı değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.26. Sevgi 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Doğada Hayat ünitesi yardımseverlik 

değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=3) cümlede bu değere yer verilmiştir. 

Bu değer ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 178), 

“Gelin çiçek derelim. 

Yollarına serelim. 

Sevgi dolu türkülerle 

Annemize verelim.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede anneye duyulan sonsuz sevgiden söz 

edilmektedir. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.27. Vatanseverlik 

“İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı” Doğada Hayat ünitesi vatanseverlik değerini 

içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n=3) cümlede bu değere yer verilmiştir. Bu değer 

ile ilgili örnek olarak (MEB, 2018, s: 180), 

“Birinci Dünya Savaşı sonunda yurdumuzun bir kısmı düşmanlar tarafından işgal 

edilmişti. Milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin bütünlüğü tehlike altındaydı. Mustafa Kemal 

ve arkdaşları yurdun kurtarılması için planlar yapıyordu.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Atatürk ve arkadaşlarını vatanı kurtarmak 

uğruna savaştığı görülmektedir. Bu da vatanseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

Sonuç ve Öneriler 

İlkokullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan 3. Sınıf 

Hayat Bilgisi ders kitabı toplam 6 üniteden ve 200 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın geneli 
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incelendiğinde 105 değer içeren ifadeye rastlanmış ve vatanseverlik, sorumluluk, sevgi, 

yardımseverlik ve öz denetim değerlerinin doğrudan verebilecek ve kazandırılabilecek özellikte 

cümleleri içerdiği görülmüştür. Kitapta vatanseverlik değeri çeşitli cümleler ile yoğun olarak 

hissettirilmiş, farklı yerlerde 23 cümle ile açıkça vurgulanmıştır. Sorumluluk ise sıkça 

bahsedilen ikinci değer olup, 17 cümle bu değeri kazandırmaya yöneliktir. Dürüstlük ve adalet 

değerleri ise, en az yer verilen değerler olmuştur. Sabır değeri içeren ifadelere ise yer 

verilmediği görülmüştür. Bu bulgular ışığında, incelenen kitapra yer alan değerlerin dengeli bir 

dağılım göstermediği görülmüştür. Sonuç olarak incelenen bu kitabın vatanseverlik, 

sorumluluk, sevgi, yardımseverlik ve öz denetim değerleri bakımından zengin bir içeriğe sahip 

olduğu fakat saygı, dostluk, adalet, dürüstlük ve sabır değerleri açısından yetersiz kaldığı 

söylenebilir. Kitapta yer alan üniteler ayrı ayrı değerlendirildiğinde 1. Ünite Okulda Hayat, 2. 

Ünite Evimizde Hayat ve 5. Ünite Ülkemizde Hayat ünitelerinin değerleri kazandırması 

bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu ancak 3. Ünite Sağlıklı Hayat, 4. Ünite Güvenli 

Hayat ve 6. Ünite Doğada Hayat üniterlerinin ise değerlerin kazandırılmasına yönelik ifadelerin 

yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak şu önerilerde bulunulabilir; 

Değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak devamlılıklarının sağlanması önemlidir. 

İncelenen kitap ilkokullarda kazandırılması beklenen değerler olan vatanseverlik, sorumluluk, 

sevgi, yardımseverlik ve öz denetim değerleri bakımından zengin bir içeriğe sahipken; saygı, 

dostluk, adalet, dürüstlük ve sabır değerleri bakımından yetersiz görülmüştür. Bu nedenle sonuç 

kısmında yetersizliği belirtilen ünitelerin ve değerlerin 2018 Hayat Bilgisi Öğretim 

Programında yer alan kök değerler açısından geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Kaynakça 

Ağaoğlu, H.D. (2018). Bahaeddin Özkişi’nin Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından 

İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. 

Akgül, İ. (2014). İlkokul Öğrencileri İçin Web Tabanlı Değerler Eğitimi Uygulaması. (Yüksek 

Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. 

Çelikbaş, E., Gürel, F.ve Özcan N. (2018). İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitabı 3. Ankara: Milli 

Eğitim Bakanlığı. 



 

1690 
 

Demir, F. (2018). Değer Öğretimi Yaklaşımına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi. 

(Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. 

Eker, C. ve Yıldırım, K. (2017).  Değerler Eğitimi Açısından Ziya Gökalp’a Ait “Altın Işık” 

Adlı Eserin İncelenmesi. Karaelmas Journal Of Educational Sciences, 5, 30-38. 

Fırat, H. ve Mocan, A. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikayelerde Yer Alan Değerler. 

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18, 25-49. 

Kaçmaz, G. (2018). Cahit Zarifoğlu’nun Masallarının Değerler Eğitimi ve Söz Varlığı 

Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Malatya. 

Kalaça, H. (2013). Türk Atasözleri İle Değerler Eğitimi. (Yüksek lisans Tezi). Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

MEB. (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1,2, ve 3. Sınıflar). Ankara 

Özdaş, F. (2013). Ortaokullarda Değerler Eğitimi ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına 

İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

Türk Dil Kurumu, < http://sozluk.gov.tr >, (E.T. 05.04.2019). 

Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yayınları. 

 

  

http://sozluk.gov.tr/


 

1691 
 

Türkçe Ders Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi 

Cevat Eker , Dilara Erdoğan 

 

ÖZET 

Toplumsal düzenin sağlanmasında, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin 

düzenlenmesinde, kararların verilmesinde belli ölçütlerin olması hayatı daha yaşanabilir kılar. 

Bu nedenle değerlerin toplumsal yaşamdaki önemi oldukça önemlidir. Değerler, toplumun 

varlığını sürdürmesi, birlik ve işleyişini devam ettirmesi için toplumun üyelerinin çoğunluğu 

tarafından doğru olduğu kabul edilen ortak fikir, hedef, temel ahlâkî inançlar olarak kabul 

edilebilir. Değer kavramının bireylere kazandırılması oldukça önemlidir. Değerlerin bireylere 

kazandırılması, benimsetilmesi ve nesilden nesile aktarımı değerler eğitimi ile gerçekleştirilir. 

Değerler eğitimi bireylerin kişiliklerinin gelişmesinde ve iyi birer ahlaka sahip olmalarında çok 

önemlidir. Değerlerin bireye kazandırılmasında aile bireylerine, eğitim kurumlarına ve topluma 

oldukça büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bir toplumun geleceğinin, değerlerini 

benimsemiş ve bu değerlere sahip olan insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. 

Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları 

davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırmak çok önemlidir.  Bu nedenle, Bireylere 

kazandırılmak istenilen değerlerin ders kitaplarında zengin içerikte olması, değerler eğitimi 

açısından çok önemlidir. Türkçe dersi de ilköğretim düzeyi öğrencileri için değerler eğitiminin 

verildiği derslerden biridir. Bu nedenle bu araştırmada 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki yer alan 

okuma metinlerin kök değerleri içermesi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada,  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği tercih edilmiştir. Verilerin 

analizi için “Betimsel Analiz Yaklaşımı” kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen veriler, 

önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra bu betimlemeler açıklanır ve 

yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan 

temaların anlamlandırılması ve ileriye dönük tahminlerde bulunulması da, araştırmacının 

yapacağı yorumların arasında yer alabilir.  Yapılan araştırmada incelenen doküman,  Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ortaokul 6. Sınıflarda 

okutulması için kullanılan Türkçe dersi ders kitabıdır. Araştırmada öncelikle, Türkçe Öğretim 

programında kazandırılması önerilen “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerlerinin 6. sınıf Türkçe ders kitabı 

metinlerinde yer alan ifadeleri belirlenmiştir. Belirlenen ifadeler yorumlanarak ilgili olduğu 

değerin başlığı altında verilmiştir.  
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Elde edilen bulgular incelendiğinde 6. Sınıf Türkçe ders kitabının sekiz ayrı temadan 

oluştuğu görülmüş, her tema kök değerler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tema-1 

incelendiğinde toplamda 14 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer 

verilen değerin sevgi değeri olduğu, bunu sırasıyla sorumluluk, dostluk, öz denetim ve 

dürüstlük değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Tema-2 incelendiğinde toplamda 31 değer içeren 

ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer verilen değerin vatanseverlik olduğu, bunu 

sırasıyla sevgi, sorumluluk, yardımseverlik ve saygı değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Tema-

3 incelendiğinde toplamda 32 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer 

verilen değerin vatanseverlik olduğu bunu sırasıyla öz denetim, yardımseverlik, saygı, sabır ve 

sevgi değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Tema-4 incelendiğinde toplamda 14 değer içeren 

ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer verilen değerlerin yardımseverlik ve sevgi 

değeri olduğu bunu sırasıyla dostluk, adalet ve dürüstlük değerinin takip ettiği belirlenmiştir. 

Tema-5 incelendiğinde değer içeren ifadelere yer verilmediği görülmüştür. Tema-6 

incelendiğinde toplamda 13 değer içeren ifadeye yer verildiği görülmektedir. En fazla yer 

verilen değerin vatanseverlik değeri olduğu bunu sırasıyla sevgi değerinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Tema-7 incelendiğinde toplamda 2 değer içeren ifadeye yer verildiği 

görülmektedir. Bu ifadeler yardımseverlik ve saygı değerlerini içeren ifadelerdir. Tema-8 

incelendiğinde toplamda 25 değer içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. En fazla yer 

verilen değerin sevgi değeri olduğu bunu sırasıyla dostluk, sorumluluk, dürüstlük, 

yardımseverlik, saygı ve sabır değerinin takip ettiği belirlenmiştir. Sonuç olarak kitap 

vatanseverlik, sevgi, yardımseverlik ve sorumluluk değerleri bakımından zengin bir içeriğe 

sahip iken adalet, sabır, dürüstlük, saygı, dostluk ve öz denetim değerleri açısından yetersiz 

kaldığı; üniteler açısından ise 1.Tema, 2.Tema, 3.Tema, 4.Tema, 6.Tema, ve 8.Temaların 

değerleri kazandırması bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu ancak 5.Tema, 7.Temaların 

ise değerlerin kazandırılmasına yönelik ifadelerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler eğitim, Türkçe dersi 
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The existence of certain criteria makes life more livable in the provision of social order, 

regulation of communication and interaction between people and making decisions. Therefore, 

the importance of values in social life is very important. Values can be regarded as common 

ideas, goals, fundamental moral beliefs, which are deemed to be true by the majority of the 

members of the community to maintain the existence of society and to maintain unity and 

functioning. The concept of value is very important to gain to the individual. The values are 

acquired, adopted and transferred from generation to generation through values education. 

Values education is very important in the development of personalities of individuals and 

having a good morality. In the acquisition of values to the individual, the family members, 

educational institutions and society have great duties and responsibilities. It is an indisputable 

fact that the future of a society depends on the people who have adopted and kept the values. 

Therefore, it is very important for each member of our education system to make the appropriate 

moral decisions and show them on their behavior. Therefore, it is very important in terms of 

values education that the values that are desired to be provided to individuals must be rich in 

textbooks. The Turkish lesson is one of the courses in which the values education is given for 

students at primary level. For this reason, it is aimed to examine the reading texts in the 6th 

Grade Turkish textbook in terms of the root values. In the study, document analysis technique 

which is one of the qualitative research methods were preferred. For the analysis of the data 

“Descriptive Analysis Approach” was used. The data obtained in the descriptive analysis are 

first described systematically and clearly. Then, these descriptions are explained and 

interpreted, cause-effect relationships are examined and some conclusions are reached. 

Interpretation of emerging themes and making forward-looking predictions may be among the 

comments of the researcher. In this study, the document examined is the Turkish textbook used 

by the Ministry of National Education as a textbook in the 6th grade in the academic year of 

2018-2019. In the research, firstly the basic values such as” justice, friendship, honesty, self-

control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, benevolence in which are proposed 

to be taught in the Turkish Teaching Program, were determined in the textbook texts. 

Determined expressions are interpreted under the title of the relevant value.  

When the findings have been examined, it has been seen that the 6th Grade Turkish 

textbook consists of eight different themes, each theme has been evaluated separately for the 

root values. When the theme-1 is examined, it is seen that there are 14 expressions in total. It is 

determined that the most value is the love, followed by responsibility, friendship, self-control 

and honesty. When the theme-2 is examined, it is seen that the statement contains 31 values in 

total. Patriotism is the most value given, and it is determined that the values of love, 
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responsibility, helpfulness and respect are followed respectively. When the theme-3 is 

examined, it is seen that there are 32 expressions in total. It is determined that the most 

commonly used value is patriotism, followed by self-control, benevolence, respect, patience 

and love. When the theme-4 is examined, it is seen that the expression contains 14 values in 

total. The values that are given the most value are benevolence and love, respectively, followed 

by friendship, fairness and honesty. When the theme-5 is examined, it is seen that there are no 

expressions containing value. When the theme-6 is examined, it is seen that the expression 

which contains 13 values in total is included. Patriotism is the most given value and followed 

by the value of love respectively. When the theme-7 is examined, it is seen that the expression 

containing 2 values in total. These statements are expressions of helpfulness and respect. When 

the theme-8 is examined, it is seen that the statements containing 25 values in total. The most 

commonly used value is love, followed by friendship, responsibility, honesty, helpfulness, 

respect and patience. As a result, the book has a rich content in terms of patriotism, love, 

benevolence and responsibility, while it is insufficient in terms of justice, patience, honesty, 

respect, friendship and self-control; In terms of units Theme 1, Theme 2,Theme 3, Theme 4, 

Theme 6, and Theme 8 have a rich content in terms of gaining values, but Theme 5, Theme 7 

is insufficient in the expressions about gaining values.   

 

Key Words: Values, Values education, Turkish lesson 

 

1.Giriş 

Bireyler bazen kendi yaşamlarını kolaylaştırmak bazen de diğer insanlarla olan 

ilişkilerine yön vermek amacıyla kendisine rehber olacak bazı kurallara gerek duymuştur. Bu 

ihtiyaç doğrultusunda değer kavramı ortaya çıkmıştır (Kumbasar, 2011). Değer kavramına 

yönelik günümüze kadar birçok tanım ortaya çıkmıştır. TDK (2018) ‘e göre değer  “Bir ulusun 

sahip olduğu sosyal kültürel ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi 

öğelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Fırat ve Mocan (2014) değer kavramını, bir 

toplumun kendi varlığını sürdürmesi, birlik, işleyiş̧ sisteminin devamını sağlaması için o 

toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve önemli olduğu kabul edilen ortak düşünce, 

hedef ya da inançlar olarak tanımlamıştır. Koç (2013)’e göre değerler, davranışlarımızı 

biçimlendiren ve yön veren unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bir toplumun tüm bireyleri 

tarafından benimsenen ve önemsenen ilkelerdir. Sonuç olarak Eker ve Yıldırım (2017)’e göre 

değerler, toplumun varlığını sürdürmesi, birlik ve işleyişini devam ettirmesi için toplumun 
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üyelerinin çoğu tarafından doğru olduğu kabul edilen ortak fikir, hedef, temel ahlâkî inançlar 

olarak kabul edilebilir. Değerlerin birey ve toplum için birçok işlevi bulunmaktadır. Kumbasar 

(2011) değerlerin işlevlerinden birinin toplum içinde birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu 

söylemiş bunun nedenini ise değerlerin bireyleri ortak bir noktada birleştirdiğine ve onlara 

birlikte yaşama olanağı sağladığına bağlamıştır.  

Değer kavramının bireylere kazandırılması oldukça önemlidir. Değerlerin bireylere 

kazandırılması, benimsetilmesi ve nesilden nesile aktarımı değerler eğitimi ile gerçekleştirilir. 

Değerler eğitimi bireylerin kişiliklerinin gelişmesinde ve iyi birer ahlaka sahip olmalarında 

önem arz eden bir kavramdır. Kalaça (2013)’e göre değerler eğitiminin amacı, insanda doğuştan 

var olan en iyi yönünü ortaya çıkarmak; kişiliğinin tümüyle gelişmesine katkı sağlamak; bireyin 

insani yönden mükemmelliğe ulaşmasına katkıda bulunmak; bunun yanında bireyi iyi ahlâkla 

donatmaktır. Özdaş (2013)’ün yaptığı diğer bir tanımda değerler eğitiminin nihai amacının 

bireysel ve toplumsal huzuru kontrol altında tutmak olduğunu söyler. Çünkü değer 

kavramından yoksun bireylerin ve toplumların hangi kriterlere göre davranacaklarını tahmin 

etmek mümkün değildir. Değerler eğitiminin kazandırılmasında aile bireylerine, eğitim 

kurumlarına ve topluma oldukça büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Özdaş 2013’e 

göre değerler eğitiminin ilk verildiği yer ailedir. Ailede içinde yer alan bireylerin iletişimleri, 

yaşam tarzları, tutum ve davranışları çocukların değerleri benimsemelerinde etkilidir. Çocuğun 

hayatının ileriki süreçlerinde ailenin yanı sıra eğitim kurumları, arkadaş̧ ortamları, oyun 

grupları gibi sosyal yaşamları da süreç içerisinde bireyin değerleri benimsemesinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir.  Değerler eğitiminin verilmesinde aile önemli bir kavramdır, değerler 

eğitiminin verilmesiyle ilişkili diğer bir kavram ise okuldur. Ağaoğlu (2018) değerlerin 

kazandırılmasındaki en önemli kurumlardan birini okul olarak görmüştür. Eğitim sistemlerinin 

bu doğrultuda ilerlediğinde bireylere değerlerin kazandırılması daha bilinçli bir hal alacağını 

ifade eder. Böylece eğitim kurumları sayesinde toplumun huzur ve mutluluğu sağlanmış 

olacaktır.  

Meb (2018)’e göre değerler sayesinde öğretim programlarının perspektifi oluşur. 

Kökleri geleneklerimiz ve geçmişimizden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza 

ulaşmaktadır. Değerlerimiz temel insani özelliklerimizi oluşturarak hayatımızın rutin akışında 

ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada bireylere yardımcı olur. Eğitim sisteminin amacı 

yalnızca akademik açıdan başarılı, belirlenmiş̧ bazı bilgi, beceri ve davranışları kazanmış 

bireyler yetiştirmek değildir. Asli görevi temel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek; yeni 

kuşakların değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmektir. Öğretim 
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programlarında özel olarak değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu 

olarak oluşturulmamıştır. Bunun aksine değerlerimiz, öğretim programlarının tümünde yer 

almıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından oluşturulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı metinlerini 2018 Türkçe Öğretim 

Programında belirtilen kök değerler açısından değerlendirmektir. 

6. sınıf Türkçe ders kitabında kazandırılması istenen değerlerin bilinmesi ve 

değerlendirilmesi metinlerin değerler eğitimi bakımından zenginliğinin belirlenmesine katkı 

sağlayacaktır. 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin değerler eğitimi açısından 

değerlendirilmesi ve öğrencilere kazandırılması istenen değerlerin ne düzeyde 

kazandırıldığının bilinmesi açısından önemlidir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın verilerinin elde edilmesinde nitel yöntemlerden biri olan doküman 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz yaklaşımı kullanılmış ve 

uygulanmıştır. Yıldırım ve Şimşek’ e göre (2000: 158) betimsel analizde elde edilen veriler daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Ders kitabı 2018 Türkçe öğretim 

programında yer alan kök değerler bakımından incelenirken 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer 

alan metinler 8 tema olarak ayrı ayrı değerlendirilip, doğrudan ya da örtük olarak yer alan ve 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Türkçe öğretim programında kazandırılması için belirlemiş 

olduğu “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 

yardımseverlik” değerleri ile ilgili ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili 

olduğu değerin başlığı altında verilmiştir. 

 

 

2.2 Verilerin Kaynağı 
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Araştırmanın veri kaynağını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 Eğitim öğretim yılı 

6. Sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Eser 2018 yılında Netbil Basım ve Yayıncılık 

yayınlarında basılmış ve 287 sayfadan oluşan bir ders kitabıdır. 

2.3. Verilerin Analizi  

Verilerin çözümlenmesinde aşağıdaki yol takip edilmiştir:  

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Türkçe öğretim programında kazandırılması 

için önerdiği kök değerler belirlenmiştir. Analiz işlemleri öğretim programlarında belirtilen 

tanımlar çerçevesinde yapılmıştır. Örneklemde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2018 yılı 

6. Sınıf Türkçe Ders kitabı” her bir araştırmacı tarafından okunarak ilgili değerlerin bu kitapta 

yer alan temalarda nasıl ve ne oranda yer aldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu ifadeler 

üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Sonuç olarak bu değerlerle ilgili olduğuna karar verilen 

ifadelere bulgular kısmında yer verilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde 2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 

değerlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla 6. Sınıf Türkçe ders kitabı temaları ayrı ayrı ele 

alınarak yapılan çalışmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Kazandırılacak Temel Değerlerin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf 

Türkçe Ders Kitabında Yer Almasına İlişkin Bulgular 

Tablo-1 1.Tema:  Okuma Kültürü   

Değerler N % 

   

Adalet  - - 

Sorumluluk  3 21,4 

Dürüstlük 1 7,1 

Dostluk 2 14,3 

Saygı - - 

Öz denetim 2 14,3 

Sabır - - 

Sevgi 6 42,9 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik - - 

   

Toplam 14 100 
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 Tablo-1 1. tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri içermektedir. 

“Okuma Kültürü” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğin de 

“Okuma Kültürü” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının (n: 14; % 100) 

olduğu görülmektedir. Tema 1’de en fazla sevgi değeri ile ilgili ifadelerin yer aldığı (n:6; % 

42,9) görülmektedir. Bu değeri sırasıyla sorumluluk değeri (n: 3; %21,4), özdenetim ve dostluk 

değeri (n:2; %14,3), dürüstlük değeri (n:1; % 7,1) içeren ifadelere yer verilmiştir. Tema 1’de 

vatanseverlik, yardımseverlik, sabır ve adalet değerlerini içeren ifadelere rastlanmamıştır. 

3.1. Sevgi 

1. Tema (Okuma Kültürü) sevgi değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:6) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 20); 

“Bir sürü kitabım oldu. Küçük kitaplığımın raflarını doldurdular. Hepsini seviyorum. 

Sevilmez mi? Kitap bu! Hele en güzeliyse…” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede bireyin kitaplara olan sevgisinden 

bahsedilmiştir. Bu da sevgi değerinin verilmesi bakımından uygun bir örnektir. 

3.2. Sorumluluk 

1. Tema (Okuma Kültürü) sorumluluk değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:3) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

38) 

“Atatürk, 16 Mayıs 1919’da Samsun’a gitmek için ayrıldığı İstanbul’a, yıllar sonra 

1927’de ilk kez dönecekti. Kütüphanecisi Nuri Ulusoy’a gezide yanında götürmek istediği 

kitapların listesini verdi.  Liste o kadar uzundu ki Nuri Ulusu, karton kutular bulup kitapları 

kutulara yerleştirmeye başladı.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Nuri Ulusu, Atatürk’ün vermiş olduğu 

görevi tamamlayarak sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi 

bakımından uygun bir örnektir. 

3.3. Dostluk: 

1. Tema (Okuma Kültürü) dostluk değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 13) 

 “Bir anda yaşadığım zamandan yerden alıp götürüyordu beni. Sıkıldığımda oyalıyor, 

güldürüyor, korkutuyor, şaşırtıyor, eğlendiriyordu.” 
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 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede bireyin kitaplarıyla kurduğu dostluktan söz 

edilmiştir. Bu da dostluk değerinin verilmesi bakımından uygun bir örnektir. 

3.4. Öz Denetim 

1. Tema (Okuma Kültürü) öz denetim değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

27) 

“Şimdi anladım. Beni iyice utandırdın kardeşim. Senden özür dilerim.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede birey yaptığı durumun yanlış olduğunu 

farkına varmış ve öz denetimini sağlayarak özür dilemiştir. Bu da öz denetim değerinin 

verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.5.  Dürüstlük 

1. Tema (Okuma Kültürü) dürüstlük değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:1) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

12) 

“Denize girmek, bahçede oyun oynamak, bisikletle kaybolmak, uyumak ya da yığınla 

harika başka şeyler yapmak dururken kitap okumaktan çok sıkılırdım.” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede birey kitap okumayı sevmediğini dürüstçe 

söylemiştir. Bu da dürüstlük değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

 

 

 

Tablo-2 2. Tema: Milli Mücadele ve Atatürk   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk 4 12,9 

Dürüstlük - - 

Dostluk - - 
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Saygı 2 6,4 

Öz denetim - - 

Sabır - - 

Sevgi 6 19,3 

Yardımseverlik 4 12,9 

Vatanseverlik 15 48,4 

Toplam 31 100 

 

Tablo- 2 2. tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri içermektedir. 

“Milli Kültür ve Atatürk” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo 2 

incelendiğinde “Milli Mücadele ve Atatürk” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin 

toplamının (n: 31; % 100) olduğu görülmektedir. Tema 2’de en fazla vatanseverlik değeri ile 

ilgili ifadelerin yer aldığı (n:15; % 48,4) görülmektedir. Bu değeri sırasıyla sevgi değeri (n: 6; 

%19,3), sorumluluk ve yardımseverlik değeri (n:4; %12,9), saygı değeri (n:2; %6,4) değeri 

içeren ifadelere yer verilmiştir. Tema 2’de adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır 

değerlerine rastlanmamıştır. 

3.6. Vatanseverlik 

2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) vatanseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:15) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s: 69) 

 “Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı!” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede vatanını kurtarmak uğruna Çanakkale 

savaşına katılan kahraman Türk halkının vatanseverliğinden söz edilmiştir. Bu da vatanseverlik 

değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.7. Sevgi 

2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) sevgi değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:6) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s: 50) 

“Benim iki torunum gavur harbinde şehit düştü.  Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi 

bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa.” 



 

1701 
 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede yaşlı Türk kadınının Mustafa Kemal 

Atatürk’e duyduğu büyük sevgi anlatılmıştır. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir 

örnektir.  

3.8. Sorumluluk 

2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) sorumluluk değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:4) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s: 57) 

“TBMM, bu aziz ve kahraman milletin temsilcisi olarak milletimizin verdiği yetkiyle 

bombaların ve kurşunların altında görevini ifa etmiş, bir kez daha milletimize layık bir Meclis 

olduğunu göstermiştir.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede TBMM darbe girişimi karşısında üzerine 

düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun bir 

örnektir.  

3.9.Yardımseverlik 

2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) yardımseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:4) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s:45 ) 

Yüzbaşının yanına geldi. Nazik ve yumuşak hareketlerle yaralının kıyafetini düzeltti. 

Onu yerden kaldırdı. Omuzlayarak yavaş yavaş bizim siperlere doğru yöneldi. Siperimizin 

hemen önüne Yüzbaşı’yı yine nazikçe yatırdı 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kahraman Türk askerinin Kurtuluş Savaşı 

sırasında İngiliz Yüzbaşına yardım etmesi anlatılmıştır. Bu da yardımseverlik değerinin 

verilmesi bakımından uygun bir örnektir. 

3.10. Saygı 

2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) saygı değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s: 57); 

 “Darbeye direnirken vefat eden şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” 
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 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede 15 Temmuz Darbe gecesinde darbeye 

direnirken şehit olan vatandaşlarımıza duyulan büyük saygıdan söz edilmiştir. Bu da saygı 

değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

Tablo-3 3. Tema: Bilim ve Teknoloji   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk -  

Dürüstlük - - 

Dostluk - - 

Saygı 3 9,4 

Öz denetim 7 21,9 

Sabır  2 6,3 

Sevgi 2 6,3 

Yardımseverlik 4 12,5 

Vatanseverlik 14 43,8 

Toplam 32 100 
   

 

Tablo-3 3. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. “Bilim ve Tekonoloji” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır.Tablo-3 

incelendiğinde “Bilim ve Teknoloji” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının 

(n:32; %100) olduğu görülmektedir. Tema-3’de en fazla vatanseverlik değeri ile ilgili ifadelerin 

yer aldığı (n:14; %43,8) görülmektedir. Bu değeri sırasıyla öz denetim değeri (n:7; %21,9), 

yardımlaşma değeri (n:4; %12,5), saygı değeri (n:3; %9,4), sabır ve sevgi değeri (n:2; %6,3) 

içeren ifadelere yer verilmiştir. Adalet, dürüstlük, sorumluluk ve dostluk değerlerine ilişkin bir 

ifadeye rastlanmamıştır. 

3.11.Vatanseverlik 

3. Tema (Bilim ve Teknoloji) vatanseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:14) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s:77 ) 

“Türkiye memleketimdir, benim için Türkiye sevgisi üstüne başka sevgi yoktur.” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Aziz Sancar’ın vatan sevgisinden ve bu 

sevginden daha üstün bir sevgi olmadığından söz edilmiştir. Bu da vatanseverlik değerinin 

verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.12.Öz denetim 
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3. Tema (Bilim ve Teknoloji) öz denetim değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:7) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

76) 

“Hastaların çektiği acıları ve çileleri görünce kanser ve bunun gibi hastaların tedavisi 

için bilimsel araştırmalar yapmam gerektiğini düşündüm.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin belirlediği amaç doğrultusunda öz 

denetimli davranarak kararlar verdiği ve bu kararları uyguladı görülmektedir. Bu da öz denetim 

değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.13.Yardımseverlik 

3. Tema (Bilim ve Teknoloji) yardımseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:4) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s: 75 ) 

“Tıp ilmi insanlığa en faydalı olabilecek bir bilim dalıydı. Umutla iyileşebilmek için 

çare bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olabilirdim.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin hasta insanlara yardım edebilmek için 

tıp ilmini seçtiği görülmektedir. Bu da yardımseverlik değerinin verilmesi için uygun bir 

örnektir. 

 

3.14.Saygı 

3. Tema (Bilim ve Teknoloji) saygı değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:3) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

75) 

“Sofraya hep birlikte otururduk. Babam, tüm aile fertleri bir araya gelmeden yemeğe 

başlamazdı.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede aile bireylerinin birbirlerine olan saygılı 

davranışı görülmektedir. Bu da saygı değerinin verilmesinde uygun bir örnektir. 

3.15 Sevgi  

3. Tema (Bilim ve Teknoloji) sevgi değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

75) 
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 “Annemiz ve babamız okumamız için her fedakârlığı yaptılar. Bizi sevgiyle büyüttüler.” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede aile bireylerinin çocuklarını sevgi ile 

büyüttüklerinden söz edilmiştir. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.16.Sabır 

3. Tema (Bilim ve Teknoloji) sabır değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:78 

) 

“Bıkıp usanmadan uzun yıllar boyunca yaptığım bilimsel çalışmaların sonucunda bu 

tamir mekanizmasını buldum.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin bıkmadan usanmadan sabır 

göstererek çalıştığı görülmektedir. Bu da sabır değerinin verilmesi bakımından uygun bir 

örnektir. 

 

 

 

 

Tablo-4 4. Tema: Erdemler   

Değerler N % 

   

Adalet 1 7,1 

Sorumluluk - - 

Dürüstlük 1 7,1 

Dostluk 2 14,3 

Saygı - - 

Öz denetim - - 

Sabır  - - 

Sevgi 5 35,7 

Yardımseverlik 5 35,7 

Vatanseverlik - - 

Toplam 14 100 
   

 

Tablo-4 4. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. “Erdemler” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo-4 
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incelendiğinde “Erdemler” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının (n:14; 

%100) olduğu görülmektedir. Tema-4’de en fazla yardımseverlik ve sevgi değeri ile ilgili 

ifadelerin yer aldığı (n:5; %35,7) görülmektedir. Bu değeri sırasıyla dostluk değeri (n:2; 

%14,3), adalet ve dürüstlük değeri (n:1; %7,1) içeren ifadelere yer verilmiştir. Sorumluluk, 

saygı, öz denetim, sabır ve vatanseverlik değerlerine rastlanmamıştır. 

3.17. Yardımseverlik 

4. Tema (Erdemler) yardımseverlik değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:5) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s: 

119 ) 

“ Babacığım dedi. Gümüş kanatlı bir kuş bir ayağından asılmış. Kolum yetişmiyor. Ama 

siz onu kurtarabilirsiniz.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin kuşa yardımcı olmak istediği açıkça 

görülmektedir. Bu da yardımseverlik değerinin verilmesi bakımından uygun bir örnektir. 

 

3.18. Sevgi 

4. Tema (Erdemler) sevgi değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n:5) 

ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:109) 

 “Üzümleri görür görmez en küçük şeyde bile ilahi sanat ve nakışların en yüksek 

derecede yansıyabileceğini derinden kavradı.  Yüreği bu sanatın ve güzelliğin sahibine sevgiyle 

doldu.” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin Allah’a duyduğu büyük sevgiden söz 

edilmiştir. Bu da sevgi değerinin verilmesi bakımından uygun bir örnektir. 

3.20. Dostluk 

4. Tema (Erdemler) dostluk değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n:2) 

ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:130) 

 “Onun hile ve tuzaklarından emin olmam lazım ancak senin gibi güvenilir dostların 

yardımıyla onun hilelerinden korunabilirim.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin dostuna duyduğu güvenden söz edilmiştir. 

Bu da dostluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 
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3.22. Adalet 

4. Tema (Erdemler) adalet değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam (n:1) 

ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:115 ) 

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; 

kırmızı tenlinin siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifade de ırkların birbiri üzerinde üstünlüğü 

olmadığından tüm insanların eşit olduğundan söz edilmiştir. Bu da adalet değerinin verilmesi 

için uygun bir örnektir. 

3.23. Dürüstlük 

4. Tema (Erdemler) dürüstlük değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:1) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:130) 

 “Buraya kadar atlarımızı koşturmamızın nedeni yarış değildi. Asıl düşüncem seninle 

bir şey paylaşmaktı.” 

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişi dürüstçe atları koşturmalarının 

sebebini açıklamıştır. Bu da dürüstlük değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

 

Tablo-5 5. Tema: Doğa ve Evren   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk - - 

Dürüstlük - - 

Dostluk - - 

Saygı - - 

Öz denetim - - 

Sabır  - - 

Sevgi - - 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik - - 

Toplam 0 100 
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Tablo-5 5. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri içermektedir. “ 

Doğa ve Evren” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır.Tablo-5 incelendiğinde “Doğa 

ve Evren” adlı temada yer alan değerler ile ilgili hiçbir ifadeye rastlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-6 6. Tema: Milli Kültürümüz   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk - - 

Dürüstlük - - 

Dostluk - - 

Saygı - - 

Öz denetim - - 

Sabır  - - 

Sevgi 2 15,4 

Yardımseverlik - - 

Vatanseverlik 11 84,6 

Toplam 13 100 
   

 

Tablo-6 6. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. “Milli Kültürümüz” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo-6 

incelendiğinde “Milli Kültürümüz” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının 

(n:13; %100) olduğu görülmektedir. Tema-6’da en fazla vatanseverlik değeri ile ilgili ifadelerin 

yer aldığı (n:7; %84,6) görülmektedir. Bu değeri sevgi değeri (n:2; %15,4) takip etmektedir. 
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Tema 6’da adalet, sorumluluk, dürüstlük, dostluk, saygı, öz denetim, sabır ve yardımseverlik 

ifadelerine rastlanmamıştır. 

3.23. Vatanseverlik 

6. Tema (Milli Kültürümüz) vatanseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:11) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s:189); 

“Korkma sönmez bu şafaklarda tüten al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak 

O benimdir o benim milletimindir ancak” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede İstiklal Marşından alınan dizelere yer 

verilmiştir. Bu da vatanseverlik değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.24. Sevgi  

4. Tema (Milli Kültürümüz) sevgi değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:186) 

“Bu dil bizim ruhumuz, aşkımı, canımızdır 

Bu dil birbirimizle ahd ü peymanımızdır 

Bu dil tanıtmış bize bu dünyada her şeyi 

Bu dil ecdadımızın bize koyup gittiği” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede ana dile olan sevgiden söz edilmiştir. Bu da 

sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

Tablo-7 7. Tema: Sağlık ve Spor   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk - - 

Dürüstlük - - 

Dostluk - - 

Sabır - - 

Öz denetim - - 

Saygı  1 50 
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Sevgi - - 

Yardımseverlik 1 50 

Vatanseverlik - - 

Toplam 2 100 

   

 

Tablo-7 7. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. “Sağlık ve Spor” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo-7 

incelendiğinde “Sağlık ve Spor” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının 

(n:2; %100) olduğu görülmektedir. Tema-7’de en fazla yardımseverlik değeri (n:1; %50) ve 

saygı değeri (n:1; %50)  ile ilgili ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Tema-7’de adalet, 

sorumluluk, dürüstlük, dostluk, sabır, öz denetim, sevgi ve vatanseverlik değerlerini içeren 

ifadelere rastlanmamıştır. 

3.25. Saygı 

7. Tema (Sağlık ve Spor) saygı değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:1) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:229) 

“Hocanın ağrısı çoktur ama misafirlerine de kalkın gidin diyemez” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Nasrettin Hoca’nın ağrısı olduğu halde 

ziyarete gelen misafirleri onlara duyduğu saygıdan dolayı ağırladığı görülmektedir. Bu da 

saygı değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.26. Yardımseverlik 

7. Tema (Sağlık ve Spor) yardımseverlik değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:1) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, 

s:235) 

“ Arkadaşlarım imdadıma yetişti. Durumun ciddiyetini fark eden Selim, hemen sağlık 

ekiplerine haber verdi.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Selim’in yardıma ihtiyacı olan arkadaşının 

yardımına koştuğu görülmektedir. Bu da yardımseverlik ifadesinin verilmesi için uygun bir 

örnektir. 
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Tablo-8 8. Tema: Birey ve Toplum   

Değerler N % 

   

Adalet - - 

Sorumluluk 3 12 

Dürüstlük 3 12 

Dostluk 5 20 

Saygı 2 8 

Öz denetim - - 

Sabır  1 4 

Sevgi 8 32 

Yardımseverlik 3 12 

Vatanseverlik - - 

Toplam 25 100 
   

 

Tablo-8 8. Tema içerisinde yer alan metinlerdeki değerler ile ilgili ifadeleri 

içermektedir. “ Birey ve Toplum” temasında toplam 5 okuma metni yer almaktadır. Tablo-8 

incelendiğinde “Birey ve Toplum” adlı temada yer alan değerler ile ilgili ifadelerin toplamının 

(n:2; %100) olduğu görülmektedir. Tema-8’de en fazla sevgi değeri ile ilgili ifadelerin yer 

aldığı (n:8; %32) görülmektedir. Bu değeri sırasıyla dostluk değeri (n:5; %20), sorumluluk, 

dürüstlük, yardımseverlik değeri (n:3 %12), saygı değeri (n:2 %8), sabır değeri (n:1; % 4) içeren 

ifadelere yer verilmiştir. Tema-8’de adalet, özdenetim ve vatanseverlik içeren değerlere 

rastlanmamıştır. 

 

3.28. Sevgi 

8. Tema (Birey ve Toplum) sevgi değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:8) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:270) 

“Yaradan sevgisine coşkuyla, sevgiyle ve bağlılıkla yazılmış bir sevgi seli olup taşıyor 

yapraklardan gökyüzüne…”  
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  İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Yunus Emre’nin dizelerinde Allah’a olan 

büyük sevgiden söz edilmektedir. Bu da sevgi değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.29. Sorumluluk 

8. Tema (Birey ve Toplum) sorumluluk değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:83) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, 

s:250) 

“ Telefonu ben size getiremem diye ekledi, okula gitmek zorundayım. Siz gelip 

alabilirseniz iyi olur.” 

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede öğrencinin okula gitme sorumluluğunu 

yerine getirdiği görülmektedir. Bu da sorumluluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

3.30. Dürüstlük 

8. Tema (Birey ve Toplum) dürüstlük değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:3) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, 

s:250) 

“Alo kimsiniz? 

“Ben bu telefonu buldum.” dedi çocuk. Güliz Hanım kuşkucu ve tetikteydi… 

“Peki, benim telefonumu nereden biliyorsunuz?” 

Çocuk: “Bulduğum telefonda “ANNEM” diye kayıtlıydı. Bende sizi aradım. Telefonu 

parkta bankın üstünde buldum.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede çocuk telefonu bulduğunu dürüstçe 

açıklamıştır. Bu da dürüstlük değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.31. Dostluk 

8. Tema (Birey ve Toplum) dostluk değerini içermesi bakımından incelendiğinde; 

toplam (n:5) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, 

s:258) 

“Bize dostluktan söz et… O da dedi ki: Dosttunuz ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda 

olandır.”  

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede dostluk tanımlanmış ve dostluğun 

öneminden bahsedilmiştir. Bu da dostluk değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.32.Saygı 

8. Tema (Birey ve Toplum) saygı değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:2) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:272) 
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“ Empati kurmayı başarmak ve bu ölçüde davranmak ise saygıya anlam katan ve 

saygı göstermeyi kolaylaştıran bir tutumdur.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede saygıdan, saygı göstermekten söz 

edilmiştir. Bu da saygı değerinin verilmesi için uygun bir örnektir. 

3.33.Sabır 

8. Tema (Birey ve Toplum) sabır değerini içermesi bakımından incelendiğinde; toplam 

(n:1) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak (Meb, 2018, s:269) 

“Herkes ondan ümidini kesse de bir tek Roza Hatun kesmemiş. Günlerce, sarayın 

penceresinde Ali Reisi beklemiş. Gözünün yaşı sel olup akmış ahı figana karışmış.”  

İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede Roza Hatun’un pes etmeden sabır 

göstererek Ali Reis’i beklemesinden söz edilmiştir. Bu da sabır değerinin verilmesi için uygun 

bir örnektir. 

3.34. Yardımseverlik 

8. Tema (Birey ve Toplum) yardımseverlik değerini içermesi bakımından 

incelendiğinde; toplam (n:3) ifadede bu değere yer verilmiştir. Bu değer ile ilgili örnek olarak 

(Meb, 2018, s:269) 

“Fakir görürseniz sandığımdan giydirin, aç görürseniz kilerimden doyurun, yetimlerin 

gözünü yaşlı koymayın.”  

 İfadesine yer verilmiştir. Belirtilen ifadede kişinin yardıma ihtiyacı olan kişilere 

yardım etmek amacıyla söylediği söz görülmektedir. Bu da yardımseverlik değerinin 

verilmesi için uygun bir örnektir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Ortaokullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan 6. Sınıf 

Türkçe ders kitabı toplam 8 temadan ve 289 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın geneli 

incelendiğinde vatanseverlik, sevgi,, yardımseverlik ve sorumluluk değerlerinin doğrudan 

verebilecek ve kazandırılabilecek özellikte cümleleri içerdiği görülmüştür. Kitapta 

vatanseverlik değeri çeşitli cümleler ile yoğun olarak hissettirilmiş, farklı yerlerde 40 cümle ile 

açıkça vurgulanmıştır. Sevgi ise sıkça bahsedilen ikinci değer olup, 29 cümle bu değeri 

kazandırmaya yöneliktir. Adalet değerleri ise, en az yer verilen değerler olmuştur. Bu bulgular 

ışığında, incelenen kitapta yer alan değerlerin dengeli bir dağılım göstermediği görülmüştür. 

Sonuç olarak incelenen bu kitabın vatanseverlik, sevgi, yardımseverlik ve sorumluluk değerleri 

bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu fakat dostluk, öz denetim, saygı  dürüstlük, sabır 

ve adalet değerleri açısından yetersiz kaldığı söylenebilir. Kitapta yer alan temalar ayrı ayrı 
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değerlendirildiğinde 1. Tema Okuma kültürü, 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk 3. Tema 

Bilim ve Teknoloji 4. Tema Erdemler 6. Tema Milli Kültürümüz ve 8. Tema Birey ve Toplum 

temalarının değerleri kazandırması bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu ancak 5. Tema 

Doğa ve Evren, 7. Tema Sağlık ve Spor temalarının ise değerlerin kazandırılmasına yönelik 

ifadelerin yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak şu önerilerde bulunulabilir; 

Değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak devamlılıklarının sağlanması önemlidir. 

İncelenen kitap ortaokullarda kazandırılması beklenen değerler olan vatanseverlik, sevgi, 

yardımseverlik, sorumluluk değerleri bakımından zengin bir içeriğe sahipken; dostluk,öz 

denetim , saygı, dürüstlük sabır ve adalet değerleri bakımından yetersiz görülmüştür. Bu 

nedenle sonuç kısmında yetersizliği belirtilen ünitelerin ve değerlerin 2018 Türkçe Öğretim 

Programında yer alan kök değerler açısından geliştirilmesi gerekmektedir. 
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1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim 

Programlarındaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Değerlendirilmesi 

Ayşenur DAĞ 329, Dilek CERAN330 , Derya YILDIZ331 

Öz 

   Dil bilgisi, bir dili meydana getiren ses, şekil ve cümle yapıları açısından inceleyen bilim dalıdır.  Dil bilgisi 
öğretimi ise bu yapıların öğrenciye aktarılarak, dili daha doğru, etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Dil bilgisi 
öğretimi ile bireyin çocukluktan sezerek öğrendiği dil yapısı okul çağında açığa çıkartılır. Dil bilgisi kurallarının 
doğru bir şekilde öğrenimi okulda başlar. Okulda verilen dil bilgisi öğretimi ile öğrencinin anlama ve anlatma 
becerilerinin gelişmesine olanak sağlanır. Bütün derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de öğretmene rehber olan 
kaynak öğretim programıdır. Türkçe programında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra bu 
beceri alanlarına bütünleştirilmiş biçimde dil bilgisi kazanımları da yer almaktadır. Bu kazanımlar Türkçe 
derslerindeki öğrenme ve öğretme süreçlerinin amacını oluşturur. Etkili bir dil bilgisi öğretimi ile Türkçe daha 
doğru bir biçimde kullanılacağı için programdaki kazanımların bu amaca uygun biçimde olması ve derslerin de bu 
amacı kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu araştırmada sınıf düzeylerine göre; 1981, 2006, 2015 ve 
2018 Türkçe dersi öğretim programlarında bulunan dil bilgisi kazanımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla 
toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgulardan hareketle önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Dil Bilgisi, Kazanımlar. 

 

 

Abstract 

Grammar is a science that examines a language in terms of sound, shape and sentence structures. On the 
other hand, grammar teaching aims to transfer these structures to the student and to use the language more 
accurately and effectively. With the teaching of grammar, the language structure that the individual perceives 
from childhood is revealed in school age. The correct learning of grammar rules starts at school. Grammar 
teaching in the school allows students to develop their understanding and expression skills. As in all courses, it is 
a resource teaching program that guides the teacher in the Turkish lesson. The Turkish program includes reading, 
writing, listening and speaking skills as well as grammar gains integrated into these skills areas. These acquisitions 
constitute the aim of learning and teaching processes in Turkish courses. Since Turkish will be used more 
accurately with effective grammar teaching, the gains in the program should be in line with this aim and the 
courses should be arranged in a way to gain this aim. In this research; the aim of this course is to evaluate the 
grammar gains in Turkish, 1981, 2006, 2015 and 2018 curriculum. In the research, the data were collected 
through document analysis which is one of the data collection methods in qualitative research and analyzed by 
content analysis. Based on the findings, recommendations were made. 

Keywords: Turkish Language Teaching Program, Grammar, Achievements. 

 

 

 

 

 

Giriş 

Öğretim programları öğretmenlere rehberlik eden en önemli kaynaklardan biridir. Öğretim programları, 
eğitim sürecinin planlı ve verimli olmasını sağlayan temel unsurdur. Becerilerin başarılı bir şekilde öğrencilere 
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kazandırılmasında öğretmenlere yol gösterir. Buna bağlı olarak öğretim programlarının zamanın ihtiyaçlarına 
göre düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Türkçe Dersi Öğretim programında okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma becerilerinin yanı sıra bu beceri alanlarına bütünleştirilmiş biçimde dil bilgisi kazanımları da yer 
almaktadır. Türkçe Dersi Öğretim programında  (MEB,2018:8) , öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri 
dinleme/ izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu 
becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe 
sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri 
içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin 
geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı 
olarak kabul etmektedir. Bu kazanımlar Türkçe derslerindeki öğrenme ve öğretme süreçlerinin amacını oluşturur. 
Bu amaç doğrultusunda etkili bir dil bilgisi öğretimi ile Türkçe daha doğru bir biçimde kullanılacağı için 
programdaki kazanımların bu amaca uygun biçimde olması ve derslerin de bu amacı kazandıracak şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Dil bilgisi, Türkçedeki temel dört kazanım; dinleme/ izleme, konuşma, okuma ve yazma ile 
doğrudan ilişkilidir.  Türkçe dersinde kazanımlar verilirken dil bilgisi kullanılarak öğrenciye aktarılır. Buradan da 
anlaşılmaktadır ki; dil bilgisi dilin temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. 

Dil bilgisinin özenli ve yerinde kullanımıyla anlatılmak istenen duygu, düşünceyi okuyucuya en güzel şekilde 
aktarılır. Ders kitaplarında ise tertemiz ve genç dimağlara sahip olan öğrencilere anlatılmak istenilenler en doğru 
biçimde işlenir. Bu şekilde öğrenciye verilmek istenen duygu, düşünce, bilgi vs. en güzel biçimde aktarılır. Dil 
bilgisi, okuma ve anlama yönünden öğrenciye hayal gücünü kullandırarak, öğrencinin okuduğu bir parçadaki dil 
bilgisi kuralları ile parçada geçen olayları hayal gücünü kullanarak betimlemesine yardımcı olur. Buna örnek 
olarak; parçada geçen heyecan, korku, sevinç vs. gibi duyguları ünlem işareti ile öğrencinin zihninde 
yaşıyormuşçasına algılamasına olanak sağlar. Örnekten de hareketle dil bilgisi şekilden ibaret olmayıp aksine 
okuyana verdiği mesajlara hayat verir. Bu da öğrencinin derse olan ilgisini artırmakla beraber okuma ve öğrenme 
isteğini kamçılar. Sadece okuma ve anlama kazanımları açısından değil aynı zamanda yazma, dinleme ve konuşma 
açısından da dil bilgisi kurallarının önemi azımsanmayacak kadar çoktur. Dil bilgisi; adeta yazıya rengi, konuşma 
ve dinlemeye estetiği verir.  Bu kazanımlar göz önünde bulundurularak, yazılmış faydalı ve güvenilir kaynaklardan 
elde edilen bilgiler okurun, öğrencinin empati yeteneğini geliştirir ve böylelikle topluma duyarlı bireyler 
yetişmesine sebep olur. Diline değer veren birey ise dil bilgisini kurallarına uyarak dilini en doğru ve güzel şekilde 
yaşatmaya ve aktarmaya özen gösterir. Nitekim dil bilgisi öğretimi sadece Türkçe dersinde değil, öğrencinin 
günlük yaşamında dili kurallarına uygun ve doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki dil bilgisi 
kazanımlarını karşılaştırarak değerlendirmek olduğundan araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden doküman 
analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi araştırmanın hedeflerine yönelik verilere ulaşmada dokümanların 
incelenmesi ile gerçekleşir (Çepni, 2010). Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada 1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla,  nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, 
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini 
kapsamaktadır( Yıldırım ve Şimşek, 2016:189) .  

Çalışma Materyali 

Araştırmada kullanılan çalışma materyalleri; 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Programı, 2006 İlköğretim 
(6-8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2015 (1-8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2018 (1-8. 
Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programlarıdır. 

Bulgular 

Türkçe öğretim programları, dil bilgisi kazanımları bakımından incelenirken dört ana başlık altında 
kategorize edilmiştir. Başlıklar şu şekildedir: 

1- Ses bilgisi 

2- Kelime türleri 

3- Cümle bilgisi 

4- Yapı/şekil bilgisi 
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Tablo 7. 
1981 Türkçe Öğretim Programı Dil Bilgisi Kazanımlarının Sayısal Dağılımı. 

1981 Öğretim   
Programı 

                                              

                                               SINIF DÜZEYLERİ 

 

KONULAR 

 

5.Sınıf 

 

6.Sınıf 

 

7.Sınıf 

 

8.Sınıf 

Ses Bilgisi 1 1 1 - 

Kelime Türleri 3 9 3 1 

Cümle Bilgisi 2 3 4 5 

Yapı/Şekil 
Bilgisi 

1 1 3 4 

TOPLAM 7 14 11 10 

 

1981 Türkçe Öğretim Programında dil bilgisi ayrı bir başlık içerisinde değerlendirilmiş, genel amaçlar ve sınıf 
sınıf özel amaçlar verilmiştir. Kazanımlar öğrencilerin kazanacakları davranışlar olarak belirtilmiştir. Dil bilgisi 
içerisinde yer almayan söz varlığı, yazım ve imla ile ilgili bazı kazanımlar da dil bilgisi kazanımı olarak verilmiştir. 
Örneğin: Yazıda konuşma çizgilerini kullanabilmek. (5. Sınıf) 

Kazanım örnekleri: 

 Ses bilgisi: Küçük ses uyumu kuralını doğru uygulayabilmek(kural verilmeyecek). ( 5. Sınıf) 

 Kelime türleri: Cümle içinde edatı, bağlacı, zarfı tanıyabilmek, kullanabilmek.(6. Sınıf) 

 Cümle bilgisi: Kurallı ve devrik cümleyi kavrayabilmek. ( 7.Sınıf) 

 Yapı/şekil bilgisi: Kelimeleri yapılarına göre tanıyabilmek. ( 8. Sınıf) 

Tablo 8.  
2006 Türkçe Öğretim Programı Dil Bilgisi Kaznımlarının Sayısal Dağılımı. 

 

2006 
Öğretim 
Programı 

                                                

                                           SINIF DÜZEYLERİ 

5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 

Ses Bilgisi - - - - 

Kelime 
Türleri 

- 9 10 - 

Cümle 
Bilgisi 

- - - 13 

Yapı/Şekil 
Bilgisi 

- 7 9 - 

TOPLAM - 16 19 13 
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2006 Türkçe öğretim programında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde ses bilgisi ile ilgili kazanım saptanamamıştır. 
Bu programda kelime türleri ile ilgili kazanımlar ağırlıktadır. 

Kazanım örnekleri: 

 Kelime türü: Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 
(6. sınıf) 

 Cümle bilgisi: Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. (8. sınıf) 

 Yapı/şekil bilgisi: Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. (7. sınıf) 

Tablo 9.  
2015 Türkçe Öğretim Programı Dil Bilgisi Kazanımlarının Sayısal Dağılımı. 

2015 
Öğretim 
Programı 

   

                                                  SINIF DÜZEYLERİ 

 

ÖĞRENME ALANI 

 

5.SINIF 

 

6.SINIF 

 

7.SINIF 

 

8.SINIF 

 

 

 

 

Kelime 
Türleri 

 

 

OKUMA 

 

Anlama 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Akıcı 
Okuma 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Söz Varlığı 3 3 2 - 

YAZMA 1 1 1 1 

 

 

 

Ses Bilgisi 

 

OKUMA 

Anlama - - - - 

Akıcı 
Okuma 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Söz Varlığı - - - - 

YAZMA 1 1 - - 

 

 

 

Cümle 
Bilgisi 

 

OKUMA 

Anlama - - - - 

Akıcı 
Okuma 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Söz Varlığı - - - 1 

YAZMA 1 - 1 4 

 

 

Yapı/Şekil 
Bilgisi 

 

OKUMA 

Anlama - - - - 

Akıcı 
Okuma 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Söz Varlığı - - - - 
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YAZMA 1 2 1 - 

 

 

Toplam 

 

OKUMA 

Anlama 1 1 1 1 

Akıcı 
Okuma 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Söz Varlığı 3 3 2 1 

YAZMA 4 4 3 5 

                GENEL TOPLAM 8 8 7 8 

  

2018 Türkçe Öğretim Programında da 2015 programında olduğu gibi dil bilgisi kazanımları için ayrı başlık 
açılmamıştır. Dil bilgisi kazanımları ‘Okuma, Yazma ve Konuşma’  beceri alanları içerisinde verilmiştir. Ayrıca ses 
bilgisi kazanımları 2006 Türkçe Öğretim Programında olduğu gibi 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde bulunmamaktadır. 

Kazanım örnekleri: 

 Kelime türleri: Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

 Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır.( T.5.2.7: Konuşma) 

 Cümle bilgisi: Cümle ögelerini ayırt eder. (T.8.4.18: Yazma) 

 Yapı/şekil bilgisi: Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.    ( T.7.3.10:Okuma/Söz varlığı) 

Tablo 10. 
2015 Türkçe Öğretim Programı Dil Bilgisi Kazanımlarının Sayısal Dağılımı. 

 

2018 
Öğreti
m 

Progra
mı 

                                                  SINIF DÜZEYLERİ 

 

ÖĞRENME ALANI 

 

5.SINIF 

 

6.SINIF 

 

7.SINIF 

 

8.SINIF 

 

Kelime 
Türleri 

 

OKUMA 

Anlama  1 - - - 

Söz Varlığı - 5 3 1 

YAZMA 1 1 1 1 

KONUŞMA 1 1 1 1 

 

 

 

Ses 
Bilgisi 

OKUMA Anlama  - - - - 

Söz Varlığı - - - - 

YAZMA 1 - - - 

KONUŞMA - - - - 

 

 

OKUMA Anlama  - - - - 

Söz Varlığı - - - 2 
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Cümle 
Bilgisi 

YAZMA - - - 3 

KONUŞMA - - - - 

 

Yapı/ 

Şekil 
Bilgisi 

OKUMA Anlama  - - - - 

Söz Varlığı 2 2 2 - 

YAZMA - - 1 1 

KONUŞMA - - - - 

Toplam OKUMA Anlama  1  - - 

Söz Varlığı 2 7 5 3 

YAZMA 2 1 2 5 

KONUŞMA 1 1 1 1 

                        GENEL TOPLAM 6 9 8 9 

 

 

2018 Türkçe Öğretim Programında da 2015 programında olduğu gibi dil bilgisi kazanımları için ayrı başlık 
açılmamıştır. Dil bilgisi kazanımları ‘Okuma, Yazma ve Konuşma’  beceri alanları içerisinde verilmiştir. Ayrıca ses 
bilgisi kazanımları 2006 Türkçe Öğretim Programında olduğu gibi 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde bulunmamaktadır. 

Kazanım örnekleri: 

 Kelime türleri: Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

 Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır. ( T.5.2.7: Konuşma) 

 Cümle bilgisi : Cümle ögelerini ayırt eder. (T.8.4.18: Yazma) 

 Yapı/şekil bilgisi: Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.    ( T.7.3.10:Okuma/Söz varlığı) 

Tablo 11.  
1981, 2006, 2015 ve 2018 Öğretim Programları Dil Bilgisi Kazaınımlarının Toplam Sayısal Dağılımı. 

 

PROGRAM 

 

1981 

 

2006 

 

2015 

 

2018 

TOPLAM 
KAZANIM SAYISI 

 

42 

 

52 

 

31 

 

32 

 

Türkçe Öğretim Programlarının toplam dil bilgisi kazanım sayılarına bakıldığında; 2006 programında dil 
bilgisi kazanım sayısının en fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi 2006 programında yaklaşım değişikliğine 
gidilmesidir. Bu sebeple kazanım sayılarında artış olmuş ve kazanımlar detaylandırılmıştır. Yeni yaklaşımın 
benimsenmesi ile sonraki programlarda kazanım sayıları düşmüştür.  

 

Sonuç 
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Türkçe öğretim programlarını karşılaştırma yoluyla elde edilen bulgulardan hareketle aşağıda verilen 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

1981 Türkçe Öğretim Programı davranışçı bir yaklaşımla hazırlanmış olup, kazanımlar davranış olarak 
belirtilmiştir. Programda dil bilgisi için ayrı bir başlık açılarak, özel ve genel amaçlar verilmiştir. Öğrenciye dil bilgisi 
ile ilgili her sınıf düzeyinde davranışlar kazandırılmak istenmiştir. 

2006 Türkçe Öğretim Programında davranışçı yaklaşımdan yapılandırıcı yaklaşım değişikliğine gidilmiştir. 
Program değişikliğinden ötürü kazanımlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Program öğrenme alanları ve dil 
bilgisinden oluşmaktadır. Programda; kazanımların öğrencinin zihninde daha kalıcı ve verimli olması için çeşitli 
etkinliklere yer verilerek, öğrenci aktif hale getirilmiştir.  

2015 programı, 2006 programından yaklaşım olarak farklı olmamakla birlikte ‘Sözlü İletişim, Okuma ve 
Yazma’ olarak üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Dil bilgisine ayrı bir başlık açılmayarak ‘Okuma ve Yazma’ 
öğrenme alanları içerisinde kazanımları verilmiştir. 

2018 Türkçe Öğretim Programında da 2015 programında olduğu gibi dil bilgisi için ayrı bir başlık açılmayarak 
‘Okuma, Yazma ve Konuşma’ beceri alanları içerisinde kazanımlar verilmiştir.  

1981, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe Öğretim Programlarında yer alan toplam dil bilgisi kazanımları 
incelendiğinde 2006 programında yaklaşım değişikliğinden dolayı artış olduğu gözlemlenmiştir. 2015 ve 2018 
programlarında toplam kazanım sayısı azalmıştır. Kazanım sayılarının azalması öğretmenin hareket kabiliyetini 
genişletmiştir. 

Sonuç itibariyle dil bilgisi kazanımlarının beceri alanları içerisinde öğrenciye beceri alanlarından ayırmadan 
bütünleştirilerek verilmesi uygun görülmüştür. Böylece öğrenci zihninde ve yaşantısında bu kazanımları kullanma 
yoluna gidecektir. 
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Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşlerinin 

İncelenmesi 

Berna YÜNER 332, Murat ÖZDEMİR333 
 

Öz 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumları incelenmiştir. Araştırmaya Yozgat Bozok 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 280 öğrenci katılmıştır. Çalışmada Ponterotto, Baluch, Greig 
ve Rivera ‘nın 1998 yılında geliştirilmiş olduğu,veYazıcı, Başol ve Toprak (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış 
olan Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (ÖÇTÖ) veri aracı olarak kullanılmıştır. Mevcut çalışma kapsamında 
ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yeniden sınanmıştır. Analiz öncesinde verilerin normal dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir.  Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Cinsiyet, 
sınıf ve bölüm değişkenlerinin anlamı birer değişken olup olmadığının belirlenmesi için t testi ve ANOVA 
yürütülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin yüksek 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Değişkenler açısından incelendiğinde cinsiyet değişkeninin istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı saptanmıştır. Sınıf ve bölüm değişkenlerinin ise çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarda anlamlı 
birer değişken olduğu görülmüştür. 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim 
tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bölüm açısında ise sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, 
okulöncesi öğretmenliği ve PDR bölümleri lehine anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.  

  

Anahtar Kelimeler: çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim, öğretmen adayları 

 

Abstract 

 In this study, multicultural education attitudes of teacher candidates were examined. The study was 
conducted with the participation of 280 students from the Faculty of Education in Yozgat Bozok University. The 
data was collected by the Multicultural Attitude Scale of Teachers which was developed by Ponterotto, Baluch, 
Greig and Rivera in 1998 and was adapted to Turkish by Yazıcı, Başol and Toprak (2009). The validity and reliability 
of the scale was re-tested in the current study. Normal distribution of the data was checked. In the analysis of 
data, arithmetic mean and standard deviation values were used. In order to determine whether the variables of 
gender, class and department were significant variables, t-test and ANOVA were conducted. As a result of the 
study, it was found that the opinions of the prospective teachers on multicultural education were high. It was 
also observed that gender variable was not a statistically significant variable. Class and department variables 
were found to be significant variables in attitudes towards multicultural education. It was determined that the 
multicultural education attitudes of the students in the first grade were higher. In terms of department, there 
were significant differences in favor of primary education teachers, social studies teachers, preschool teachers  
and school guidance counselors departments.  

Keywords: Multiculturalism, multicultural education, prospective teachers 

 

Giriş 

Kültür toplumlara kimlik kazandıran, bireylerin toplumsallaşmasını sağlayan unsurlardandır. Bireyler içinde 
bulundukları kültürel değerlerle yoğrularak toplumun birer üyesi haline gelirler. Ailede kazanılmaya başlayan 
kültürel değerler başta eğitim kurumları olmak üzere tüm toplumsal yapılar aracılığıyla bireye kazandırılır. 
Bununla birlikte toplumun içinde bulunduğu koşullarda kültürel değere bakış açıcını ve bu değerlerin 
kazandırılmasını etkiler. Son dönemde ise gerek teknolojik ve bilişim alanındaki ilerlemeler ile artan hareketlilik 
gerekse sosyal ve politik nedenlerin yol açtığı göç hareketi ile toplumlarda farklı kültürlerin karşılaşması sıklıkla 
yaşanmaktadır. Bir yanda kendi kültürünü canlı tutarken diğer yandan farklı kültürlerin nasıl değerlendirileceği 
önemli bir soru haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle çokkültürlülük kavramı alanyazında sıklıkla yer almaya 
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başlamıştır. Çokkültürlülük farklı dilleri konuşan, farklı inanç sistemlerine, kültürel değerlere ve geleneklere sahip 
bireylerin aynı devlet çatısı altında yaşaması olarak tanımlanmaktadır(Banks & Banks, 2009). Ayrıca, 
çokkültürlülük kavramını daha geniş bir perspektifle ele alan ve ırk, cinsiyet, engellilik, farklı cinsel tercihler 
nedeniyle sorun yaşayan bireylerin çözüm yolunun çokkültürlü anlayıştan geçtiğini belirten çalışmalar da 
bulunmaktadır (Akçakocaoğlu, 2017).  

Toplum içerisindeki farklı unsurların birer zenginlik olarak görülmesi, çeşitliliklere değer verilmesi 
çokkültürlülük algısı ile mümkün olacaktır. Zira  günümüzün çok dilli, çok dinli ve çok etnik kökenli yapısında 
demoktarik bir yaşamı oluşturmanın yolu farklılıklara saygıdan geçmektedir. Toplumsal birlikteliğin 
yakalanabilmesi ve toplumsal huzurun sağlanabilmesi ancak bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu noktada eğitimin 
toplumsal biçimlendirmedeki etkisi ön plana çıkmaktadır çünkü Toplumsal değerlerin kazandırılmasında ve 
sürdürülmesinde eğitimin yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle çokkültürlülük algısının 
benimsenmesinde eğitim kurumlarına önemli bir sorumluluk düştüğü ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle 
“çokkültürlü eğitim” kavramı önem kazanmaktadır. Çokkültürlü eğitim, öğrenciler arasında din, dil, ırk, cinsiyet, 
yaş, sosyal sınıf, ekonomik düzey gibi farklılıkları göz önünde bulundurmaksızın herkese eşit bir şekilde eğitim 
hizmetinin sunulmasıdır (Banks & Banks, 2009). Çokkültürlü eğitimin amacı eğitimde fırsat ve imkan eşitliği 
sağlamaktır. Bu bağlamda T.C. Anayasanın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadesinin 
uygulamaya dönüşmesi olarak görülebilir(TC Anayasa, 1982). Günümüzde kültürel hareketliliği sağlayan iki temel 
unsurdan söz edilebilir; ilki ulaşım imkânlarının artması ve bilişim alanındaki ilerlemeler, ikincisi ise savaş gibi 
politik nedenlerdir. Birinci sebebe bağlı olarak gerçekleşen hareketlilikte bireyler kişisel gelişimleri için kendi 
istekleriyle farklı kültürlerde yaşamayı tercih etmektedir. İkincisinde ise bireyler tamamen hazırlıksız bir şekilde 
başka bir kültürde mecburi bir yaşam süreci içerisindedir. 2019 verilerine göre Türkiye'de 1.167.604’ü 5 ile 18 yaş 
arasında olmak üzere toplam 3.642.889 Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bu denli yüksek bir rakamın eğitim 
sistemi içerisinde olması çokkültürlü eğitimin dikkatle ele alınmasını gerekli kılmaktadır.  

Çokkültürlü eğitimdeki temel anlayış her kültürün özel olduğunun benimsenmesidir. Bu anlayış 
çerçevesinde kültürel değerlerin birbiriyle kıyaslanmasının ötesine geçerek farklı kültürlere sahip öğrencilere 
dezvantaj oluşturmayacak öğrenme ortamlarının oluşturulması esastır. Öğretmenlerin çokkültürlü ortamlarda 
öğretim yapabilmeleri için farklı ihtiyaç ve bakış açılarına sahip öğrencilere uyum sağlayabilme becerilerine sahip 
olmaları gerekmektedir (Tutku & Aksoyalp, 2010). Bir başka ifade ile 21. yüzyıl öğretmenlerinin çokkültürlülük 
algısına sahip olarak yetiştirilmesi gerekmektedir çünkü çokkültürlü eğitimin başarılı bir şekilde hayata 
geçirilebilmesi çokkültürlü eğitim noktasında bilinçli ve yeterli öğretmenlerle mümkündür. Aksi halde çokkültürlü 
bir anlayışa sahip olmayan öğretmenler, öğrencilerdeki farklılıklar karşısında kimi zaman ırkçılığa kadar 
uzanabilecek olumsuz tutumlar takınabilmektedir. Bu durum da farklı kültürlere sahip öğrencilerin akademik ve 
sosyal olarak gereksinimlerini engelleyebilmektedir (Youngs & Youngs, 2001).  

Türkiye’de çokkültürlülük konusunda yürütülmüş çalışmaların çoğunluğu çokkültürlü eğitime ilişkin 
tutumların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmalarda farklı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 
kişilerin görüşlerine başvurulmuştur.  Damgacı ve Aydın (2013) eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim 
elemanlarının, Polat (2012) ise okul müdürlerinin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ve algılarını incelenmiştir. 
Benzer çalışmalar öğretmenlerle birlikte de yürütülmüştür; Taştekin, Yükçü, İzoğlu, Güngör, Uslu ve Demircioğlu 
(2016) ve Bulut ve Sarıçam (2015) okul öncesi öğretmenlerinin, Çekin (2013) din kültürü ve ahlak bilgisi 
öğretmenlerinin, Arsal, Arsal ve Akçaoğlu (2017) müzik öğretmenlerinin, Özdemir (2018) benden eğitimi 
öğretmenlerinin tutumlarını incelenmiştir. Bu çalışmada ise öğretmen adaylarının görüşleri ele alınmıştır.  

Araştırmanın Amacı 

Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara karşı saygılı bir anlayış geliştirebilmesi ve empati yapabilmesi için 
öğrenim süreçleri boyunca kültürel farklılıklar ve çokkültürlülükle ilgili konuların ele alınması önemlidir (Brown, 
2007). Öğretmen yetiştirme programlarının bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu çalışma ile 
öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin bakış açılarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

1. Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim tutumları ne düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim tutumları bölüm, sınıf, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 



 

1724 
 

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumlarını belirlemek üzere yürütülmüş olan bu çalışma tarama 
modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni Yozgat 
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1512 öğretmen adayıdır. Araştırmanın çalışma 
grubunu ise ulaşılabilen 280 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışa grubuna ait bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur.  

Tablo 1.  

Çalışmaya katılan öğretmen adayı sayıları ve oranları. 

Değişken   N % 

Cinsiyet Kadın 215 76.8 

  Erkek 65 23.2 

Sınıf 1. sınıf 148 52.9 

  2. sınıf 41 14.6 

  3. sınıf 39 13.9 

  4. sınıf 52 18.6 

Bölüm İlköğretim matematik öğretmenliği 102 36.4 

  Fen bilgisi öğretmenliği 31 11.1 

  Okulöncesi öğretmenliği 42 15 

  Sosyal bilgiler öğretmenliği 28 10 

  Sınıf öğretmenliği 30 10.7 

  Rehberlik ve psikolojik danışma 47 16.8 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada Yozgat Bozok Üniverseitesi Eğitim Fakültesinde eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının 

çokkültürlü eğitime yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla Ponterotto, Baluch, Greig ve Rivera tarafından 1998 

yılında geliştirilmiş Yazıcı, Başol ve Toprak (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Öğretmenlerin Çokkültürlü 

Tutum Ölçeği (ÖÇTÖ) kullanılmıştır.  

Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği :  ÖÇTÖ, orijinalinde 20 maddeden oluşmaktadır ancak ölçek 

uyarlama sürecinde kavramın yeni olması, iyi bilinememesi ve kültürel farklılıklar nedeniyle doğru şekilde 

çalışmayan 2 madde çıkarılmış ve 18 maddeye düşürülmüştür (Yazıcı, Başol & Toprak, 2009). Ölçek,  5’li likert 

tipinde, tek boyutlu bir ölçektir. Ölçekte 12 pozitif ve 6 negatif ifade bulunmaktadır. ‘Kültürel olarak farklı öğrenci 

grubuna öğretmenlik yapmayı önemli buluyorum.’ ‘Etkili bir öğretmen olmak için sınıfta var olan kültürel 

farklılıkların bilincinde olmak gerekir’ gibi maddelerden oluşmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .75 

olarak belirlenmiştir. Ölçek puanları yorumlanırken,  alınan yüksek puanlar öğretmen adaylarının çokkültürlü 

eğitime yönelik tutumlarının olumlu olduğu, düşük puanlar ise tutumlarının olumsuz yönde olduğu şekliyle 

değerlendirilmiştir (Yazıcı, Başol ve Toprak, 2009).  Mevcut çalıma kapsamında ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa 

katsayısı hesaplanarak sınanmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin bütün olarak Cronbach alfa katsayısı .71 olarak 

hesaplanmıştır. Geçerlik analizi kapsamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve sonuçlarına göre [χ2=/Sd= 2.68; 

AGFI= .94; GFI= .96; NFI= .92; CFI= .93; RMSEA=.03] ölçeğin kullanılmaya uygun olduğuna karar verilmiştir (Cole, 

1987). 

Verilerin analizi 

Çalışma kapsamında öğretmen adayları kişisel bilgi formu ve ÖÇTÖ’den oluşan formunu doldurmuştur. 

Ölçekler gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır.  Öncelikle verilerin normal dağılımı incelenmiştir.  Basıklık 
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ve çarpıklık katsayılarına incelenmiş ve değerlerin -1 ve +1 aralığında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, normal dağılım 

grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Veri analizinde birinci araştırma sorusu 

için aritmetik ortalama, standart sapma değerleri incelenmiştir. İkinci araştırma sorusunda cinsiyet değişkeni için 

t-testi, sınıf ve bölüm, değişkeni için ANOVA analizinden yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Çokkültürlü tutuma ilişkin bulgular 

Katılımcıların çokkültürlü eğitim tutumlarına ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2.  

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumları. 

  N Ort. Ss 

Çokkültürlü eğitim 280 3.86 .40 

 
Tablo 2’den izlenebileceği gibi öğrencilerin çokkültürlü eğitim tutumları yüksek  (X̅=3,86) düzeydedir. Cinsiyet 
değişkenin  öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığının  
belirlenmesi için yürütülen t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3.  

Cinsiyet değişkenine göre çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerin t-testi sonuçları. 

Cinsiyet  N  Ort. Ss Sd     T P 

  Kadın  215 3.87 .41 278 -1.347 .17 
  Erkek  65 3.83 .37 

Tablo 3’ten izlenebileceği üzere kadın (X̅=3.87) ve erkek (X̅=3.83) öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim 
tutumları yüksek düzeydedir. Analizin t-testi sonuçları cinsiyetin anlamlı bir değişken olmadığını göstermiştir [t 
(278)=-1.347; p>.05). 

Sınıf ve bölüm değişkenlerinin anlamlı birer değişken olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA’dan 

yararlanılmıştır. Tablo 4’te ANOVA sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 4.  

Sınıf ve bölüm değişkenine göre çokkültürlü eğitim tutumları ANOVA sonuçları. 

  N  Ort. Ss Sd     F P  Anlamlı Fark 

Sı
n

ıf
 

   1 148 3.98 .34 3-276 10.530 .000*  (1. – 2. sınıflar) 
 (1. – 3. sınıflar) 
 (1. – 4. sınıflar)    2  41 3.71 .37 

   3 39 3.78 .42 

   4  52 3.86 .45 

B
ö

lü
m

 

 Matematik 102 3.75 .41 5-274 4.966 .00*  (sınıf ö.- matematik ) 
(sınıf ö. – fen 
(sosyal.- matematik) 
(sosyal -fen) 
(okulöncesi- 
matematik) 
(okulöncesi-fen) 
(PDR- matematik) 
(PDR- fen) 

Fen bilgisi  31 3.73 .44 

Okul öncesi 42 3.99 .37 

Sosyal bilgiler 28 3.94 .36 

Sınıf 30 4.01 .33 

PDR 47 3.95 .35 

 

Tablo 4’ten izlenebileceği üzere tüm sınıfların çokkültürlü eğitim tutumları yüksek düzeyde olduğu 
görülmüştür. En yüksek ortalamaya 1. sınıf öğrencileri (X̅=3.98) sahiptir. Yapılan ANOVA sınıflar arasındaki bu 
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farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir [F(3-276)=10.530; p<.05]. Farklılığın hangi sınıflar 
arasında oluğunun belirlenmesi için post hoc testlerinden LSD yürütülmüştür. Analiz sonucunda 1. Sınıflar 
(X̅=3.98) ile 2. (X̅=3.71), 3. (X̅=3.78) ve 4. (X̅=3.86) sınıflar arasında 1. sınıf lehine anlamlı farklılık olduğunu 
görülmüştür.  

Bölüm değişkenine göre incelendiğinde ise en düşük ortalamaya fen bilgisi öğretmenliği (X̅=3.73) ve 
matematik öğretmenliği (X̅=3.75) bölümü öğrencilerinin, en yüksek ortalamaya sınıf öğretmenliği (X̅=4.01) 
öğrencilerinin sahip olduğu görülmüştür.  ANOVA sonuçları bölümler arasında anlamlı farklılık olduğunu, post hoc 
testlerinden LSD ise sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, okulöncesi öğretmenliği ve PDR bölümleri 
lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür F(5-274)=4.966, p<.05]. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ile 2018-2019 öğretim yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 
olan öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumları incelenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının 
çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu bulgu öğretmen adaylarının 
çokkültürlülüğe ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ve bu konuya ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. Bu durum ülkemizde son yıllarda artan mülteci sayısı ile öğretmen adayarının farklı 
kültürlerin varlığını daha yakından tecrübe etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Öğretmen adaylarının 
çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri çeşitli değişkenler açaısından ele alındığındacinsiyet değişkende hem kadın 
hem de erkek öğretmenlerin adaylarının yüksek düzeyde  çokkültürlü eğitime yönelik tutumları olduğu ve cinsiyet 
değişkeninin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime 
ilişkin olumlu bir algıya sahip olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bununla birlikte alanyazında da hem kadın 
(Bulut ve Sarıçam, 2015) hem de erkekler lehine (Polat, 2009) anlamlı sonuçları bulan çalışmalar bulunmaktadır.  

Sınıf değişkenine göre incelendiğinde tüm sınıfların yüksek düzeyde olduğu görülmüştür ancak en yüksek 
ortalamaya 1. sınıf öğrencileri sahiptir. Bu durum ülkemizde son dönemdeki yüksek mülteci sayısı ve ilgili 
konularının sıklıkla dile getirilmesi dolayısıyla güncelin öğrencilerde bir farkındalık oluşturmasında 
kaynaklanabilir. Bölüm değişkenine göre incelendiğinde ise en düşük ortalamaya fen bilgisi ve matematik 
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, en yüksek ortalamaya sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sahip olduğu 
görülmüştür.  Sınıf öğretmenliği adayları, branş öğretmen adaylarından farklı olarak, gelecekteki öğrencilerine 
farklı alanlarda eğitim verebilecek nitelikte yetiştirilmektedir. Bu adaylar öğretim sürecince daha geniş bir 
yelpazede kavramları öğrenmektedir. Bu durum çokkültürlülük konusunda farkındalıklarını artırmış ve daha 
olumlu bir bakış açısı kazanmalarını sağlamış olabilir.  

Günümüzde toplumlar çok dilli, çok dinli ve çok etnik kökenli yapılardan oluşmaktadır. Ayrıca, artan ulaşım 
ve iletişim imkanları da kültürel hareketliliği hızlandırmaktadır. Bu düzen içerisinde demokratik ve huzurlu bir 
toplumsal yaşamı oluşturmanın yolu farklılıklara saygıdan geçmektedir. Bu noktada   çokkültürlülük tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Toplumsal şekillenmede eğitimin ve özellikle 
öğretmenlerin rolü büyüktür. Bu nedenle öğretmen adaylarının çokkültürlülüğün farkında olarak, küresel bir 
vatandaşlık oluştururken öz kültürel değerlerin de devamını sağlamak noktasında eğitim almaları önemlidir. Bu 
kapsamda özellikle mülteci sayısı yüksek olan bölgelerde öğretmenlerimize hizmetiçi eğitim verilmeleri, 
öğretmenlerin ve okul aktörlerinin bu konu ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmesi faydalı olacaktır. 
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Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özelliklerinin 

İncelenmesi 

 

Berna YÜNER 334, Ömer ÇALIŞKAN335 

 

Öz 

 Bu araştırmada öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri incelenmiştir. Araştırmaya Yozgat Bozok 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 280 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
Şahin (2010) tarafından OECD’nin ölçütlerini temel alarak geliştirilmiş olan Yeni Binyılın Öğrenci Özellikleri Ölçeği 
kullanılmıştır. Mevcut çalışma kapsamında ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yeniden sınanmıştır. Analiz öncesinde 
verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.  Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma 
değerlerinden yararlanılmıştır. Cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerinin anlamı birer değişken olup olmadığının 
belirlenmesi için t testi ve ANOVA yürütülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci 
özelliklerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adayları, alternatif bilişsel özelikler açısından yüksek, 
sosyal ve kültürel değerler boyutunda düşük ve öğretme ve öğrenmeden beklentiler boyutunda orta düzeyde 
ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Değişkenler açısından incelendiğinde cinsiyet değişkeninin kadın 
öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sınıf ve bölüm değişkenlerinin ise yeni 
binyıl öğrenci özellikleri üzerinde anlamlı birer değişken olduğu görülmüştür. 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bölüm açısında ise 
matematik öğretmenliği ve okulöncesi öğretmenliği bölümleri lehine anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Akıllı 
bir cihaza sahip olma süresinin ve ailedeki akıllı cihaz sayısının öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri 
üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: yeni binyıl öğrencileri, milenyum, öğretmen adayları 

 

Abstract 

 In this study, prospective teachers' profiles as new millennium students were examined. 280 students of 
the Faculty of Education of Yozgat Bozok University participated in the study in. The data was collected by the 
scale for new millenium learners which was developed by şahin (2010).The validity and reliability of the scale 
was re-tested in the current study. It was determined that the data showed normal distribution. In the analysis 
of data, arithmetic mean and standard deviation values were used. In order to determine whether the variables 
were significant variables, t-test and ANOVA were conducted. As a result of the study, it was found that the 
opinions of the prospective teachers on multicultural education were medium. When the variables were 
examined, it was found that the gender variable was statistically significant in favor of women prospective 
teachers. Class and department variables were found to be significant variables in attitudes towards prospective 
teachers' profiles as new millennium students. It was determined that prospective teachers' profiles as new 
millennium students in the  forth grade were higher. In terms of department, there were significant differences 
in favor of mathmatics teachers and preschool teachers . It was also observed that the time period that they have 
a smart device and the number of smart devices in their family did not make a significant difference on the new 
millennium student characteristics of the prospective teachers. 

Keywords: millenium learners, millenium, prospective teachers 

Giriş 

20. yüzyılın sonlarında hayatımıza yerleşmeye başlayan bilgi ve iletişim teknolojileri 21. yüzyılla birlikte 
vazgeçilmez hale gelmiştir. Özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme ile birlikte bilişim 
teknolojileri, rekabet içerisindeki ülkelerin önemli bir kalkınma aracı haline gelmiştir. Öyle ki ekonomik ve sosyal 
yaşamda da teknolojik ilerlemeleri takip edebilmek ülkelere stratejik bir avantaj oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki bu hızlı ilerleyişi bireysel ve toplumsal bir kazanca dönüştürebilmek için bu ilerlemelerin iyi 
analiz edilmesi, etkili bir şekilde kullanılmasına ilişkin bir yol haritasının planlanması gerekmektedir. Ayrıca bu 
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ilerleme süreci içerisinde doğmuş ve tüm hayatını bu gelişmişlik içerisinde sürdürmüş bireylerin farklılaşan 
niteliklerini dikkate almak gerekmektedir. niteliklerin farklılaşma düzeyi o kadar yüksektir ki bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin insanların hayatındaki var oluşlarına yönelik iki farklı nesil tanımlaması bulunmaktadır; dijital 
yerliler (digital natives) ve dijital göçmenler (digital immigrants) (Prensky, 2001). Dijital bir dünyada doğan ve bu 
dünya içerisinde büyüyenler için dijital yerli, öncesinde bu dünyada olmayıp daha sonra dijital kültüre uyum 
sağlayanlar için ise dijital göçmen tanımını kullanmıştır. 

1980 sonrasında doğan dijital yerliler için pek çok farklı tanımlama bulunmaktadır. Binyılın Öğrencileri 
(Millennials),  İnternet Nesli (Net Generation), Zaplayan İnsanlar (Homo zapiens), Çekirge Zihinler (Grosshopper 
Minds), Sonraki Nesil (Next Generation) bunlardan bazılarıdır (Combes, 2006; Pedro, 2006; Prencky, 2009; Şahin, 
2010; Veen, 2007) Bu dönem bireyleri için pek çok kavramın bulunması esasında bu neslin bir önceki nesilden 
farklılığını ortaya koymaktadır. Nesiller arasındaki bu değişim göz ardı edilemeyecek niteliktedir. Bireysel 
gelişmişlik ve toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşılması için yeni neslin yeni niteliklerinin dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2007’de dijital teknolojilerin okul 
çağı öğrencileri üzerindeki etkisini incelemek ve en uygun eğitim kurumları ve politikalarının oluşturulması için 
öneriler sunabilmek amacıyla Yeni Binyıl Öğrencileri (New Millennium Learners) araştırmasını başlatmıştır. Bu 
araştırma kapsamında yeni binyıl öğrencilerinin tanımlanması, özelliklerinin anlaşılması ve bu öğrencilerle ortaya 
çıkan sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu projenin aynı zamanda mevcut eğitim kurumlarının yeniden 
yapılandırılmasında faydalı olacağı umulmaktadır.  

Eğitim kurumlarının etkinliğinin artırılması ve öğrenci öğrenmelerinin üst düzeyde gerçekleşebilmesi için hedef 
kitle olan öğrencilerin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Geleneksel eğitim sisteminin sahip olduğu 
niteliklerle yeni binyıl öğrencilerinin nitelikleri ve beklentileri kıyaslandığında ise birbirleri ile uyumlu olmayan bir 
tablo ortaya çıkmaktadır. Dijital yerliler olan öğrenciler, dijital oyunlarda ulaştıkları hızı günlük hayatı aktarmakta, 
olayları hızla değerlendirmekte, tepki göstermekte ve istedikleri bilgiye de aynı hızda ulaşmak istemektedir. Eş 
zamanlı olarak birden fazla etkinliği yürüten yeni binyıl öğrenicileri görseli yazılı metinlere tercih etmekte, 
istedikleri an çevrimiçi haberleşmek ve aktif olmayı istemektedirler. Ancak geleneksel eğitimin doğrusal ilerleyen, 
öğrencilerin sabırlı olmasını gerektiren, yazılı metinlerin öncelikli olduğu ve öğrencilerin çoğunlukla dinleyerek 
öğrendikleri sistemi yeni binyıl öğrencilerin özellik ve beklentileri ile çelişmektedir.  

Yeni binyıl öğrencileri toplumsal bir kalkınma için önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu öğrencilerin 
özelliklerini bilen ve beklentileri ile uyumlu bir sistem içerisinde eğitilmeleri gerekmektedir. OECD raporu bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde yetkin olan öğretmenlerin bile bu bilgilerini faydalı bir şekilde kullanmada ve mesleki 
uygulamalarına aktarmada başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çelişki, öğrenme ortamlarında teknoloji 
kullanımının teşvik edilmemesi, klasik öğretmenlik anlayışının benimsenmesi ve öğretmenlerin teknolojileri 
artırılmış öğretimin nasıl olabileceği konusunda bir vizyon ve deneyim sahibi olmamaları ile açıklanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Görülmektedir ki öğretmenler gerek günümüzde birer bilgi ve teknoloji kullanıcıları olarak gerekse yeni binyıl 
öğrencilerin yönlendirecek kişiler olarak önemli bir sorumluluğa sahiptir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının yeni 
binyıl öğrencileri olarak profillerinin belirlenmesinin anlamlı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda mevcut 
çalışmada öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrencilerinin özellikleri incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır; 

1. Öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri nasıldır? 
2. Öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri bölüm, sınıf, cinsiyet, akıllı bir cihaza sahip olma 

süresi, ailedeki teknolojik alet sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 
 
 

Yöntem 

Öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerini belirlemek üzere yürütülmüş olan bu çalışma tarama 
modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni Yozgat 
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1512 öğretmen adayıdır. Araştırmanın çalışma 
grubunu ise ulaşılabilen 280 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışa grubuna ait bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur.  

Tablo 1.  

Çalışmaya katılan öğretmen adayı sayıları ve oranları. 
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Değişken   N % 

Cinsiyet Kadın 215 76.8 

  Erkek 65 23.2 

Sınıf 1. sınıf 148 52.9 

  2. sınıf 41 14.6 

  3. sınıf 39 13.9 

  4. sınıf 52 18.6 

Bölüm İlköğretim matematik öğretmenliği 102 36.4 

  Fen bilgisi öğretmenliği 31 11.1 

  Okulöncesi öğretmenliği 42 15 

  Sosyal bilgiler öğretmenliği 28 10 

  Sınıf öğretmenliği 30 10.7 

  Rehberlik ve psikolojik danışma 47 16.8 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerini belirlemek amacıyla Şahin (2010) 
tarafından geliştirilmiş olan Yeni Binyılın Öğrenci özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek OECD’nin ölçütlerini temel 
alarak geliştirilmiştir. 

Yeni binyılın öğrenci özellikleri ölçeği: ölçek  38 madde ve alternatif bilişsel özellikler, kültürel sosyal değerler 
ve öğretme-öğrenmeden beklentiler adlı 3 boyuttan oluşmaktadır. Alternatif bilişsel özellikler boyutu altında 
“internette aynı anda birden fazla siteye bağlanır, hepsini aynı anda takip ederim” ve “yeni bir cihazı kullanma 
kılavuzunu okuyarak değil kurcalayarak, deneme yanılma yoluyla öğrenirim”; kültürel sosyal değerler boyutu 
altında “gerçek hayatta hiç buluşup görüşmediğim ancak internette sadece lakabını (nick name) bildiğim 
insanlarla sohbet ederim” ve “cep telefonuma mesaj geldiğinde derste de olsam hızla cevap veririm”; öğretme-
öğrenmeden beklentiler boyutu altında “derslerde cep telefonu, dizüstü ve avuç içi bilgisayarların serbestçe 
kullanılmasını isterim” ve “ödev yaparken konuyu önce internette araştırırım.” Gibi maddeler bulunmaktadır.   

5’li likert tipinde olan ölçek maddeleri “çok uygun” ile “hiç uygun değil” arasında derecelendirilmektedir. 
Geliştirilme aşamasında ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.83 olarak belirlenmiştir.  Mevcut çalıma 
kapsamında ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak sınanmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin bütün 
olarak Cronbach alfa katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca geçerlik analizi kapsamında yapılan DFA 
sonuçlarına göre [χ 2=196.52; Sd= 65; χ2=/Sd= 3.02; AGFI= .93; GFI= .96; NFI= .90; CFI= .92; RMSEA=.03] ölçeğin 
kullanılmaya uygun olduğuna karar verilmiştir (Cole, 1987). 

 
Verilerin analizi 

Çalışma kapsamında öğretmen adayları kişisel bilgi formu ve yeni binyıl öğrenci özellikleri ölçeğinden oluşan 
formu doldurmuştur. Ölçekler gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır.  Öncelikle verilerin normal dağılımı 
incelenmiştir.  Basıklık ve çarpıklık katsayılarına incelenmiş ve değerlerin -1 ve +1 aralığında olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca, normal dağılım grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Veri analizinde 
öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerinin belirlenmesi için aritmetik ortalama, standart sapma 
değerleri incelenmiştir. İkinci araştırma sorusu kapsamında cinsiyet değişkeni için t-testi, sınıf, bölüm, akıllı bir 
cihaza sahip olma süresi, ailedeki akıllı cihaz sayısı değişkeni için ANOVA analizinden yararlanılmıştır.  

 

Bulgular  

Öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerine ilişkin bulgular 

Öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerine ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2 
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Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi. 

  N Ort. Ss 

Yeni binyıl öğrenci özellikleri düzeyi 280 2.99 .45 

Alternatif bilişsel özellikler 280 3.41 .56 

Kültürel sosyal değerler 280 2.50 .64 

Öğretme-öğrenmeden beklentiler 280 3.00 .61 

 

Tablo 2’den izlenebileceği üzere öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerinin orta düzeyde olduğu 
saptanmıştır (X̅=2.99). Ancak alt boyutlar açısından da incelendiğinde boyutlar arası ortalamaların farklı düzeyde 
olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, alternatif bilişsel özelikler açısından yüksek (X̅=3.41), sosyal ve kültürel 
değerler boyutunda düşük (X̅=2.50) ve öğretme ve öğrenmeden beklentiler boyutunda orta (X̅=3.00) düzeyde 
ortalamaya sahiptir.  

Cinsiyet değişkenin öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri üzerinde  anlamlı bir etkisi olup 
olmadığının  belirlenmesi için yürütülen t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3.  

Cinsiyet Değişkenine Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi. 

Cinsiyet  N  Ort. Ss Sd     t p 

  Kadın  215 2.94 .43 278 3.062 .002* 

  Erkek  65 3.14 .48 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi Cinsiyet değişkene göre incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenlerin adaylarının 
yeni binyıl öğrenci özelliklerinin orta olduğu görülmektedir. Ancak erkek öğretmen adaylarının ortalaması 
(X̅=3.14) kadın adaylardan (X̅=2.94) görece daha yüksektir. t-testi Kadın ve erkek adaylara arasındaki bu farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir [t(278)=3.062; p<.05]. 

Sınıf değişkeninin anlamlı birer değişken olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA’dan yararlanılmıştır. Tablo 
4’te ANOVA sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 4.  

Sınıf Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi ANOVA Sonuçları. 

Sınıf N  Ort. Ss Sd     F p  Anlamlı Fark 

   1 148 2.92 .45 3-276 2.870 .037*  (1. – 4. sınıflar) 

   2  41 3.00 .38 

   3 39 3.03 .43 

   4 52 3.13 .51 

 

Tablo 4’ten izlenebileceği gibi sınıf değişkenine göre incelendiğinde tüm sınıfların orta düzeyde yeni binyıl öğrenci 
özellikleri taşıdıkları görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya 4. sınıf öğrencileri sahiptir. Ortalamalar 4. sınıfa 
doğru artan bir seyir izlemektedir.  Yapılan ANOVA sınıflar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu göstermiştir [F(3-276)= 2.870, p<.05]. farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için yapılan 
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post hoc testlerinden LSD ise 1. Sınıflar (X̅=2.92)  ile 4. Sınıflar (X̅=3.13) arasında 4. sınıf lehine anlamlı farklılık 
olduğunu göstermiştir. 

Bölüm değişkeninin anlamlı birer değişken olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA’dan yararlanılmıştır. Tablo 
5’te ANOVA sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 5. 

 Bölüm Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi ANOVA Sonuçları. 

Bölüm N  Ort. Ss sd     F P 

  Matematik 102 3.05 .45 5-274 2.227 .06 

Fen bilgisi  31 3.02 .45 

Okul öncesi 42 3.05 .55 

Sosyal bilgiler 28 2.81 .47 

Sınıf 30 2.83 .35    

PDR 47 2.97 .37    

 

Tablo 5’e göre tüm bölümlerdeki öğretmen adaylarının orta düzeyde yeni binyıl öğrenci özellikleri taşıdıkları 
görülmüştür.  Ancak en yüksek ortalamaya matematik öğretmenliği (X̅=3.05) ve okulöncesi öğretmenliği adayları 
(X̅=3.05) sahiptir. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir [F(5-274)=2.227, p>.05]. 

Akıllı bir cihaza sahip olma süresinin öğretmen adaylarının yeni bin yıl özellikleri üzerinde anlamlı bir değişken 
olup olmadığının incelenmesi için ANOVA yürütülmüştür. Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
 

Tablo 6.  

Akıllı Cihaza Sahip  Olma Süresi Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi  
ANOVA Sonuçları. 

Akıllı cihaza sahip olma süresi N  Ort. Ss sd     F P 

  1-3 54 2.90 .44 2-277 1.720 .181 

4-6 140 2.99 .45 

7 + 86 3.04 .46 

 

Tablo 6’dan görülebileceği üzere öğretmen adaylarının yarısı dört ile altı yıldır akıllı bir cihaza sahiptir. Öğretmen 
adaylarının akıllı bir cihaza sahip olma süresi arttıkça yeni binyıl öğrenci özellikleri ortalamaları da yükselmektedir 
(X̅=2.90; X̅=2.99; X̅=3.04).  Ancak bu doğru orantılı yükselmenin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir 
[F(2-277)=1.720; p>.05] 

Ailedeki akıllı cihaz sayısı değişkeninin öğretmen adaylarının yeni bin yıl özellikleri üzerinde anlamlı bir etki 
oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için ANOVA yürütülmüştür. Analiz sonuçları tablo 7’da sunulmuştur 

Tablo 7.  

Ailedeki Akıllı Cihaz Sayısı Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yeni Binyıl Öğrenci Özellikleri Düzeyi  ANOVA 
Sonuçları. 

Ailedeki akıllı cihaz sayısı N  Ort. Ss sd     F P 

 1-3 61 2.92 .56 2-277 1.957 .143 
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4-6 160 2.97 .39 

7 + 59 3.08 .47 

 

Tablo 7’e göre ailedeki akıllı cihaz sayısı değişkeninin tüm alt değişkenlerinde öğretmen adaylarının orta 
düzeyde yeni binyıl öğrenci özellikleri göstermektedir. En yüksek ortalamaya ailesindeki akıllı cihaz sayısı yedi ve 
üzerinde olan öğretmen adayları sahiptir (X̅=3.08). Ancak değişkenler arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 
[F(2-277)= 1.957, p>.05]. 

 

Tartışma, sonuç ve öneriler 

Bu araştırma Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 
yeni binyıl öğrenci özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Alt boyutlar açısından 
incelendiğinde öğretmen adayları, alternatif bilişsel özelikler açısından yüksek, sosyal ve kültürel değerler 
boyutunda düşük ve öğretme ve öğrenmeden beklentiler boyutunda orta düzeyde ortalamaya sahiptir. Bu 
bulgulara dayanarak öğretmen adaylarının aynı anda birden fazla işi yürütebildikleri ve teknolojideki hızı günlük 
hayatlarına aktarmak istedikleri ifade edilebilir. Ancak öğretmen adayları sosyal ve kültürel açıdan sosyal ağların 
ve teknolojinin kullanımını düşük düzeyde tercih etmektedir. Öğretme ve öğrenme açısından ise kullandıkları 
teknolojik imkanların orta düzeyde eğitim ortamı içerisinde olmasını talep etmektedir. Bu bulgu öğrencilerin, 
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmada ne kadar çok hevesli ve becerikli olsalar da, bu teknolojilerin 
derslerde, sınıfta kullanılması konusuna daha makul düzeylerde yaklaştıklarını olduğunu saptayan Şahin (2010) 
ile uyumludur.  

İkinci olarak öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. 
Cinsiyet değişkene göre incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenlerin adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerinin 
orta olduğu görülmektedir. Ancak erkek öğretmen adaylarının yeni binyıl öğrenci özellikleri kadın öğretmen 
adaylarından daha yüksektir.  Sınıf değişkenine göre incelendiğinde tüm sınıfların orta düzeyde yeni binyıl öğrenci 
özellikleri taşıdıkları görülmüştür ancak en yüksek ortalamaya 4. Sınıf öğrencileri sahiptir. Ortalamalar 4. Sınıfa 
doğru artan bir seyir izlemektedir.  Bu bulguya dayanarak eğitim sistemi içerisinde geçen sürede öğretmen 
adaylarının yeni binyıl öğrenci özelliklerini daha çok kazandığı ifade edilebilir. Tüm bölümlerdeki öğretmen 
adaylarının orta düzeyde yeni binyıl öğrenci özellikleri taşıdıkları görülmüştür.  Araştırma kapsamında öğretmen 
adaylarına kaç yıldır internete bağlı bir cihaza sahip oldukları ve evlerinde kaç tane akıllı cihaz olduğu sorulmuştur. 
Akıllı bir cihaza sahip olma yılının ve ailedeki akıllı cihaz sayısının öğrencilerin yeni binyıl öğrenci özellikleri 
üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.  

Görülmektedir ki öğretmen adaylarının sahip oldukları imkanlar ve bulundukları farklı bölümler onların yeni 
binyıl öğrenci özelliklerini etkilemektedir. Ancak eğitim fakültesinde aldıkları eğitim onların gerek süreç 
içerisindeki özelliklerini gerekse teknolojinin hayata, eğitime ve sosyal ortama nasıl ve ne düzeyde aktarılması 
gerektiği düşüncelerini etkilediği sonucuna ulaşılabilir. Teknolojinin sunduğu imkanların önemi yadsınamaz ancak 
hem sosyal ve kültürel etkileşim içerisinde hem de eğitim öğretim sürecindeki araç olarak rolünün dikkatle ele 
alınması gerekmektedir. Bu açıdan araştırma sonuçları manidardır. Bu çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır. Çalışma farklı ve daha büyük örneklemlerle yinelenebilir. Yeni binyıl öğrenci 
özellikleri ve beklentileri nitel çalışmalarla detaylı olarak incelenebilir.  
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Gönüllü Çalışmalarda Yer Alan Eğitimcilerin Kronik Hastalığa 

Sahip Çocuklara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 

Güner Özdoğru336, Sümeyye Gürkan337, Ayşe Şengel338 , Melek Okur339 

 

Amaç 

Günümüzde gelişen tıp bilimi ve teknoloji sayesinde çocuk ve yetişkinlik dönemi kronik 

hastalıklarının tanılanması ve hastalıkla mücadelenin önemi artmış, bireylerin yaşam kalitesini 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. T.C Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı; 

“tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak 

tanımlamaktadır. Bugün birçok çocuğun çevresel veya genetik kökenli karşımıza çıkabilen 

kronik hastalıklarla mücadele ettiği görülmekte, bireysel veya çevresel farkındalığın ve 

hastalığa yönelik eğitimlerin arttığı bilinmektedir. Kronik hastalığa sahip tüm bireyler gibi 

çocuklar da hastalığın sürekli devam ettiği ve kötüleşme olasılığı olduğunu bilerek yaşamakta 

ve sürecin belirsizliğinden olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle hastalıkla mücadele sürecinde 

çocukların, bulundukları her ortamda fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenmesi ve 

çocuklarla iletişim halinde olan bireylerin farkındalık düzeylerinin artırılması önemlidir. 

Yapılan çalışmalarda gönüllülük hizmetine katılan bireylerde farkındalığın yüksek olduğunu 

bilgisi mevcuttur. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde bireyler günün büyük 

çoğunluğunu eğitim kurumlarında geçirmektedir. Bu nedenle aileler kadar eğitimcilerden de, 

kronik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmaları, kronik hastalıklı çocukları her yönüyle 

desteklemeleri beklenmektedir.  

Bu çalışma gönüllü çalışmalarda yer alan farklı alanlarda çalışan eğitimcilerin kronik hastalığa 

sahip çocuklara ilişkin tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Kesitsel analitik bir araştırma olan çalışma, 15 Ocak – 15 Mart 2019 tarihleri arasında 

İstanbul’da yaşayan, gönüllü çalışmalarda yer alan farklı alanlarda hizmet veren 156 eğitmenle 

yapıldı. Çalışmada Bilgi Toplama Formu ve Kronik Hasta Çocuklara İlişkin Öğretmen 

                                                           
336 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
337 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
338 Açı Schools, aysesengel@gmail.com 
339 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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Tutumları Ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 21,0 istatistik programı kullanılarak değerlendirildi. 

Analizlerde Tanımlayıcı İstatistik, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis ve Pearson Korelasyon 

Analizi ve Çoklu Regresyon Testi kullanıldı.  

 

 

 

Bulgular 

Bu çalışmaya katılan 156 eğitmenin 27’si (%17.3)  erkek, 129’u (%82.7) kadındır. Bu kişilerin 

44’ü (%28.2) 18-30 yaş, 95’i (%60.9) 31-45 yaş, 17 kişi (%10.9) yaş aralığındadır. 

Katılımcıların; 57’si (%36.5) bekar, 99’u (%63.5) evlidir; 100’ü (%64.1) kamu kuruluşunda, 

56’sı (%35.9) özel sektörde çalışmaktadır. Çalışma süresi olarak 26’sı (%16.7) 1-3 yıl, 13’ü 

(%8.3) 3-5 yıl,  23’ü (%14.7) 5-10 yıl, 94’ü (%60.3) 10 yıl ve üzeridir. Katılımcıların 126’sı 

(%80.8) yüksekokul/lisans, 30’u (%19.2) yüksek lisans/ doktora programı mezunudur.  

Yapılan analizler sonucunda, çalışmaya katılan eğitimcilerin Kronik Hasta Olan Çocuklara 

İlişkin Öğretmen Tutumu Ölçeği toplam puanları yüksek bulunmuş ve toplam puanlar ile 

cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma alanı, alan deneyimi, mezun olunan okul programı, 

eğitimcilerin çalışma sınıfında kronik hastalığı olan öğrenci varlığından haberdar olma durumu 

gibi bağımsız değişkenler aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı farklılığa yol 

açmadığı görülmüştür (p>0.05). 

Sonuç 

Gönüllü çalışmalarda yer alan farklı alanlarda çalışan eğitimcilerin kronik hastalığa sahip 

çocuklara ilişkin tutumlarının çalışılan cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma alanı, alan 

deneyimi, mezun olunan okul programı, eğitimcilerin çalışma sınıfında kronik hastalığı olan 

öğrenci varlığından haberdar olma durumu gibi bağımsız değişkenlerden etkilenmediği ortaya 

çıkmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular çerçevesinde gönüllü çalışmalarda yer alan farklı 

alanlarda çalışan eğitimcilerin, kronik hasta olan çocuklara ilişkin öğretmen tutum puanlarının 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  Buradan çıkışla; gönüllü çalışmalarda bulunmak, eğitimcilerin 

kronik hastalıklı çocuklara ilişkin tutumları cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma alanı, alan 

deneyimi, mezun olunan okul programı, eğitimcilerin çalışma sınıfında kronik hastalığı olan 

öğrenci varlığından haberdar olma durumu gibi değişkenlerden etkilenmeksizin, kronik hasta 

olan çocuklara ilişkin öğretmen tutum puanlarının yüksek oluş nedeni olarak gösterilebilir. 
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Literatürde yapılmış örnekler incelendiğinde; eğitimde kronik hastalığı olan çocuklarla 

karşılaşma oranı yüksek olduğu görülmüştür ve bu nedenle eğitimcilerin her yönden bilgi sahibi 

olması ve farkındalığını artırıcı faaliyetlerde bulunmasının önemine değinilmiştir.  

Sonuç olarak; çalışmanın örneklem sayısının artırılarak eşit dağılıma ulaştırılması, eğitim 

programları hazırlanarak eğitimcilerin bilgi düzeyinin ve farkındalığının artırılması, kronik 

hastalığa sahip çocuklarla çalışmaların yapılması ve bu sonuçlar doğrultusunda çalışmanın 

tekrar edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: gönüllülük, kronik hastalık, eğitimci, tutum 
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Yeni Teknolojilere İlişkin Okul ve Aile Faktörü (Oecd Raporu 

Analizi) 

Haluk ÜNSAL340 

 

Özet 

 

Internet artık yetişkinlere olduğu gibi çocuk ve öğrenciler üzerinde de çok büyük bir etkiye sahiptir. 

İnternet kullanımı ve sosyal medya araçlarından yararlanma hem oran olarak artmış hem de çok önemli 

bir hale gelmiştir. İnternet ve sosyal medya bütün kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunmanın yanında çeşitli 

riskler ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Bütün paydaşların internetin fırsatları kadar risklerine 

de dikkat etmesi önemli olacaktır.  

Günümüz yeni teknolojileri çocukların yaşamları üzerine önemli oranda değişim sunmaktadır. Bu 

çocuklar ortaya çıkan dijital ve çevrimiçi ortamlardan çok sık yararlanmaktadırlar. Çocuklar akıllı 

telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi birçok yeni teknolojiler aracılığıyla internet erişimi ile çok erken 

yaşlarda tanışmakta ve kullanıcısı olmaktadır. Dolayısıyla da bu durum hem aileleri hem de okuldaki 

ilgilileri oldukça düşündürmektedir.  

OECD (2018) raporunda bu duruma şöyle dikkat çekilmektedir: Çocuklar, çevrimiçi ortamlarda daha 

fazla zaman harcadıkları için yetişkinlere kıyasla bu ortamlar üzerindeki risklere karşı daha fazla 

savunmasızlardır. Bu durum da çocuklara dijital esneklik öğretme ihtiyacını artırmaktadır. Sonuçta bunu 

da sağlayacak olan aile ve okullardır. Çocukların çevrimiçi ortamlarda kabul edilebilir riskin seviyesi 

nedir? Çocukların çevrimiçi güvenliği,  ifade özgürlüğünü sınırlamadan nasıl sağlanabilir?  

Bu çalışma amacı, OECD raporu doğrultusunda yeni teknolojilere ilişkin okul ve aile faktörünü analiz 

etmektir.  Bu kapsamda 21. yüzyıl öğrencileri çok yönlü olarak değişim ve dönüşüm geçirmektedirler. 

OECD ülkelerindeki öğrencilerin yeni teknolojilerle ilgili durumunu analiz ederek ortaya çıkarmaktır. 

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi tekniğine dayalı olarak 

veriler analiz edilmiştir. Ayrıca içerik analizinde kullanılmıştır. Bu çalışmanın ana kategorileri; aile, 

okul ve akran olarak belirlenmiştir. Ayrıca aracılık, okul ve politikaları, e-güvenlik, okul-aile iletişimi 

alt kategorilerde belirlenmiştir. 

Birinci alt kategoriye ilişkin bulgular şöyledir: Birleşik Krallık'ta İnterneti kullanan çocukların 

ebeveynleri (5-15 yaş), 2017'de, çocuklarının çevrimiçi olarak geçirdiği zaman (% 39) ve karşılaştığı 

içerik (% 35) konusunda 2015'ten (%29) daha fazla endişe etmişlerdir (Akt: Graafland, 2018). 

Livingstone ve diğerleri (2011)’ne göre daha büyük yaştaki kızlar ve erkekler çevrimiçi ortamda risk 

alma olasılığı daha yüksek olsa da ebeveynler ve bakıcılar daha küçük çocuklar ve kızlar için endişe 

etmektedirler. Dahası, çocuklarının çevrimiçi güvenliğine ilişkin kaygıları olan ebeveyn oranı, interneti 

kendileri kullananlar arasında daha düşük görünmektedir. Yetişkinler arasında İnternet kullanımını 

teşvik eden politika önlemleri bu nedenle ebeveyn kaygılarını azaltmada etkili olabilir. Ebeveyn 

                                                           

340 Dr. Öğr. Üyesi , Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, unsalh@gazi.edu.tr 
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endişesini etkileyen bir diğer önemli faktör medyadır. Çocuklara ve internete ilişkin medya kapsamının 

analizinde, çoğunlukla basının fırsatlar yerine (% 18) riskleri (% 64) kapsadığı görülmüştür (Akt: 

Graafland, 2018). 

Duerager ve Livingstone (2012)’a göre çocuklarının yatak odalarındaki dijital cihazlara giderek daha 

fazla erişmesi ile ebeveyn otoritesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, çocuklar daha genç yaşta 

çevrimiçi olduklarında, ebeveynler ve bakıcılar çocukları teknoloji konusunda eğitmede daha önemli bir 

rol oynamaktadır  (Akt: Graafland, 2018). Anderson, Steen ve Stavropoulos (2017); Livingstone ve 

Smith (2014)’e göre etkili arabuluculuk, çevrimiçi risklerden zarar gören veya “aşırı internet kullanıcısı” 

haline gelen çocuklarda zararlı etkileri minimuma indirmiştir. Duerager ve Livingstone, (2012)’ göre 

ise ebeveynler ve bakıcılar, çocukları için çevrimiçi ortamlarda yararları en üst düzeye çıkarmaya 

çalışmışken riskleri en aza indirerek farklı ebeveyn arabuluculuk stratejilerini kullanmayı denemişlerdir. 

Bunlara ilaveten AB Çocuk Çevrimiçi anketinde ebeveynlerin% 89'u bu konuda kural ve kısıtlamalar 

getirmiş; % 82'si çocuklarıyla İnternet kullanımı ve çevrimiçi davranışlar hakkında konuşmuş ve % 59'u 

ise çocuklarının çevrimiçiyken yakınlarında bulunduğunu bildirmiştir (Akt: Graafland, 2018). 

 

Anahtar Kelimeler: OECD 2018 yılı raporu, 21. yüzyıl öğrencileri, yeni teknolojiler. 
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GİRİŞ 

Günümüz yeni teknolojiler hem çocukların hem de öğrencilerin yaşamlarında önemli etkilere 

sahiptir. Özellikle çocuklar teknolojik araçlardan, internet ve sosyal medya ortamlarından çok 

sık yararlanmaktadırlar. Çok erken yaşlarda çocuklar akıllı telefon, tablet gibi yeni teknolojiler 

aracılığıyla internet ile tanışmaktadır. Bu durumun hem aileleri hem de öğretmenleri oldukça 

endişelendirmekte olduğu ileri sürülebilir.  

 

OECD (2018) raporunda: Çocuklar, çevrimiçi ortamlarda yetişkinlere oranla çok daha fazla 

risk, tehlike ve olumsuzluklarla karşılaşabilmektedirler. Hem de bunlar karşısında 

savunmasızlardır. Bu durum da çocuklara dijital esneklik denilebilecek güvenli internet 

kullanımı öğretilmelidir. Sonuçta bunu da sağlayacak olan iki kurum vardır: Aile ve okullar. 

Çocukların internet ortamlarında kabul edilebilir riskin seviyesi nedir? Çocukların internet 

güvenliği nasıl sağlanabilir? (Akt: Graafland, 2018). 

Burada ‘OECD New technologies and 21st century children’ (2018)  raporunun analiz 

edilmesinin araştırmacılara ve paydaşlara yararlı olacağı umulmaktadır. İnternet ve yeni 

teknolojilerin kullanım durumu günümüzde en dikkat çekici alanları oluşturmaktadır. Bu yeni 

teknolojilerin ve internet kullanım durumları ve ilgili boyutların tartışılması faydalı olacaktır. 

Bu çalışma amacı, OECD raporu doğrultusunda yeni teknolojilere ilişkin okul ve aile faktörünü 

analiz etmektir.  Bu kapsamda 21. yüzyıl öğrencileri çok yönlü olarak değişim ve dönüşüm 

geçirmektedirler. OECD ülkelerindeki öğrencilerin yeni teknolojilerle ilgili çeşitli boyutlardan 

durumunu analiz ederek ortaya çıkarmaktır.  

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt problemler incelenmiştir: 

1. OECD yeni teknolojiler ve 21. yüzyıl çocukları raporunda aile boyutunun analizi 

nasıldır? 

2. OECD yeni teknolojiler ve 21. yüzyıl çocukları raporunda okul boyutunun analizi 

nasıldır? 

3. OECD yeni teknolojiler ve 21. yüzyıl çocukları raporunda akran boyutunun analizi 

nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma türünde hazırlanmıştır. Doküman analizi tekniğine dayalı olarak 

veriler analiz edilmiştir. OECD tarafından yayımlanan «New technologies and 21st century 

children-2018» rapor temel alınmıştır. Bu rapora ilişkin doküman analizi yapılmıştır. Doküman 

inceleme aşamaları ise dokümanlara ulaşılması, orijinalliğin kontrol edilmesi, dokümanların 

anlaşılması, verilerin analiz edilmesi (kategorilerin oluşturulması), verilerin kullanılması 

şeklindedir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). 

İçerik analizi tekniğine dayalı olarak yapılan çalışmada; 21. yüzyılda yeni teknolojilere ilişkin aile, okul 

ve akran olarak üç ana kategorileri oluşturulmuştur. Ayrıca aracılık, okul ve politikaları, e-güvenlik, 

okul-aile iletişimi alt kategorilerde belirlenmiştir.  

 

BULGU VE YORUMLAR 
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Bu çalışmada dokuman analizlerinde elde edilen bulgular üç ana kategoriye göre analiz 

edilerek sunulmuştur. Çalışmada temel alınan aile, okul ve akran kategorilerine ayrıca alt 

kategorilere ilişkin bulgular da sırasıyla sunularak yorumlanmıştır.  

 

 

1. Birinci kategoriye ilişkin bulgular 

Aile 

OECD (2018) raporu ışığında, Birleşik Krallık'ta interneti kullanan çocukların ebeveynleri (5-15 yaş), 

2017'de, çocuklarının çevrimiçi olarak geçirdiği zaman (% 39) ve karşılaştığı içerik (% 35) konusunda 

2015'ten (%29) daha fazla endişe etmişlerdir (Akt: Graafland, 2018). 

Bu rapordaki bilgilere bağlı olarak hem OECD ülkelerinde ve dünyada internet kullanımı 

artmaktadır. Dolayısıyla da ülkemizde de artmaktadır. TÜİK (2017a) verilerine göre 

ülkemizdeki internet aboneliği sayısı 68.9 milyon olmuştur. Ailelerin internete bağlanma oranı 

ise %81’düzeyindedir.  

Bütün bu oranlar dikkate alındığında hem aile olarak hem de bireyler olarak internet kullanma 

oranı artarken, dolayısıyla da çocuklar içinde bu oran yükselmektedir. Buna bağlı olarak 

ailelerin çocukları için nasıl bir zaman geçirdiği konusunda endişeleri artmaktadır. Çelen, Çelik 

ve Seferoğlu (2011)’na göre hem Avrupa’daki öğrenciler hem de ülkemizdeki öğrenciler 

internet kullanımında risk altındadır.  

Livingstone ve diğerleri (2011)’ne göre daha büyük yaştaki kızlar ve erkekler çevrimiçi ortamda risk 

alma olasılığı daha yüksek olsa da ebeveynler ve bakıcılar daha küçük erkek ve kız çocukları için endişe 

etmektedirler. Dahası, çocuklarının çevrimiçi güvenliğine ilişkin kaygıları olan ebeveyn oranı, interneti 

kendileri kullananlar arasında daha düşük görünmektedir. Yetişkinler arasında İnternet kullanımını 

teşvik eden politika önlemleri bu nedenle ebeveyn kaygılarını azaltmada etkili olabilir. Ebeveyn 

endişesini etkileyen bir diğer önemli faktör medyadır. Çocuklara ve internete ilişkin medya kapsamının 

analizinde, çoğunlukla basının fırsatlar yerine (% 18) riskleri (% 64) kapsadığı görülmüştür (Akt: 

Graafland, 2018).  

Yukarıdaki bilgilere bağlı olarak internet kullanımında ailelerin politikaları ve medya önemli 

bir etkiye sahiptir. Özellikle medya ve sosyal medya çocuklar için tehlikeler 

oluşturabilmektedir. Bu duruma cinsiyet yönünden bakıldığında küçük yaştaki çocukların daha 

büyük risk altında olduğu söylenebilir.  

 

 Ülkemiz için ise küçük yaştaki çocuklar için bir veri olmasa da internet kullanım oranı 16-74 

yaş arasında kadınlarda %59, erkeklerde %75’tir (TÜİK (2017a). Ülkemizde ortaöğretim 

öğrencilerinin internet bağımlığı erkek öğrencilerin kızlara göre daha yüksektir (Gökçearslan 

ve Günbatar, 2012). Bunun yanında ülkemizde internete bağlanma oranı 16-24 yaş arasında 

%87 iken 55-64 yaş arasında %27’dir  (TÜİK, 2017b). Bu oranlar ülkemizde gençlerin daha 

fazla internet kullandığı ve dolayısıyla da daha çok risk altında olduğu söylenebilir. 

Alt kategori 

Aracılık  
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Duerager ve Livingstone (2012)’a göre çocuklarının yatak odalarındaki dijital cihazlara giderek daha 

fazla erişmesi ile ebeveyn otoritesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, çocuklar daha genç yaşta 

çevrimiçi olduklarında, ebeveynler ve bakıcılar çocukları teknoloji konusunda eğitmede daha önemli bir 

rol oynamaktadır. Anderson, Steen ve Stavropoulos (2017); Livingstone ve Smith (2014)’e göre etkili 

arabuluculuk, çevrimiçi risklerden zarar gören veya “aşırı internet kullanıcısı” haline gelen çocuklarda 

zararlı etkileri minimuma indirmiştir. Duerager ve Livingstone (2012)’a göre ise ebeveynler ve 

bakıcılar, çocukları için çevrimiçi ortamlarda yararları en üst düzeye çıkarmaya çalışmışken riskleri en 

aza indirerek farklı ebeveyn arabuluculuk stratejilerini kullanmayı denemişlerdir. Bunlara ilaveten AB 

Çocuk Çevrimiçi anketinde ebeveynlerin% 89'u bu konuda kural ve kısıtlamalar getirmiş; % 82'si 

çocuklarıyla İnternet kullanımı ve çevrimiçi davranışlar hakkında konuşmuş ve % 59'u ise çocuklarının 

çevrimiçiyken yakınlarında bulunduğunu bildirmiştir (Akt: Graafland, 2018). 

 

Burada en önemli konu, öncelikle ailelere olmak üzere öğretmenlere, çocuk bakıcılarında internet 

konusunda eğitim verilmelidir. Aileler, çocuklarına nasıl bir internet kullanacağı konusunda rehberlik 

etmeli ve model olmalıdır. Dolayısıyla da bu konuda eğitimli olmalıdırlar. Yukarıdaki bilgilere dayalı 

olarak AB ülkelerindeki ailelerin internet konusunda kural ve kısıtlama koyduğu, bilgi verdiği ve 

yakınlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Livingstone ve diğerleri (2017)’ne göre, bu eylemler iki geniş stratejide ele alınabilir: Etkinleştirme ve 

Kısıtlayıcı Arabuluculuk. Nispeten dijital olarak yetenekli olan ebeveynlerin ve bakıcıların, çocuklarına 

daha fazla çevrimiçi fırsat sunmasının yanı sıra risklerin de kontrolünü sağlayarak, İnternet kullanımına 

olanak sağlayan bir yaklaşım sergileme olasılıkları daha yüksektir. Düşük dijital becerilere sahip 

ebeveynlerin ve bakıcıların, kısıtlayıcı arabuluculuk yapma olasılıkları daha yüksektir, bu da çocuklarını 

çevrimiçi risklerden korur ancak daha az dijital fırsat sunar (Akt: Graafland, 2018). 

 

OECD ülkelerinde ailelerin dijital okuryazarlık düzeyi yüksekse internet riskleri daha az, okuryazarlık 

becerileri daha düşükse internet riskleri daha fazla olduğu söylenebilir.  

 

Aktif veya kısıtlayıcı bir arabuluculuk yaklaşımı benimsemenin yanı sıra, ebeveynler çocuklarının 

çevrimiçi ortamda neler yaptığını izleyebilir ve/veya düzenleme için teknoloji araçlarını kullanabilir. 

Çocukların çevrimiçi davranışlarını izlemek, Avrupa'daki ebeveynler arasında diğer stratejilere kıyasla 

(örneğin, kurallar koymak veya çocukla konuşmak) daha az popüler olmakta ve bu büyük olasılıkla daha 

az güven ifade etmektedir (Graafland, 2018). 

 

Yukarıdaki OECD (2018) raporu analiz edildiğinde, öncelikle ailelerin internet kullanımında 

önemli bir rolü oldu görülmektedir. Aileler, çocuklarının sağlıklı bir internet kullanımına sahip 

olabilmesi için öncelikle güvenilir internet kullanımı konusunda eğitim almalıdır. AB 

ülkelerindeki aileler çocuklarının internet kullanımı konusunda arabulucuk rolünü 

oynamaktadır. Bu arabuluculuk ise üç şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi kural ve 

kısıtlamalar, ikincisi bilgi verme, üçüncüsü ise yakınında bulunma’dır. Bunlara ilaveten 

çocukların davranışlarını izleme de vardır. Ancak bu AB içinde en az kullanılan arabuluculuk 

türüdür. 

 

2. İkinci kategoriye ilişkin bulgular 

Okul 
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Subrahmanyam ve Greenfield (2008)’a göre Okullar güvenli ve sorumlu internet kullanımını 

desteklemede kilit bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin çevrimiçi güvenliğine çeşitli şekillerde katkıda 

bulunabilirler. Okullar için zorluk, öğretme, öğrenme ve sosyal bağlantıya katkılarını korurken, internet 

ve dijital cihazların olumsuz kullanımlarını ortadan kaldırma kabiliyetinde yatmaktadır. Middaugh, 

Clark ve Ballard, (2017)’a göre ise çocuklara çevrimiçi riskten kaçınmak yerine nasıl yönetileceği 

öğretilmelidir (Akt: Graafland, 2018). 

 

İnternet kullanımı konusunda aileler kadar önemli bir role sahip olan kurum okuldur. OECD 

(2018) raporuna göre okul internet kullanımını öğrenme ve öğretme için yararlanmalı, ancak 

olumsuzluklara da dikkat etmelidir. Okullarda, çocukların doğru, etkili ve güvenli internet 

kullanımını nasıl gerçekleştireceğinin öğretilmesi gerekir. 

 

Alt kategori 

Okul ve politikaları 

Ofsted (2014)’a göre öğretmenlerin ve destek personelinin çevrimiçi güvenlik konularını tanıdığı, 

yanıtladığı ve çözdüğü tüm okul yaklaşımının, öğrencilerin teknolojiyi kullanmalarında korunmasında 

ve desteklenmesinde etkili olduğu bulunmuştur (Akt: Graafland, 2018). Böyle bir yaklaşım için 

öğretmen ve çevrimiçi riskler konusunda eğitime katılan personeli destekleyin ve bunların etkileri 

önemlidir. Bu nedenle eğitimler düzenli olarak yapılmalıdır, çünkü dijital teknoloji hızla değişiyor ve 

öğretmenlerin yeni gelişmelere ayak uydurması önemlidir. Ebeveynler ve öğrenciler okulun çevrimiçi 

güvenlik sorunları ile başa çıkma kapasitesinin güçlenmesinde de yer alabilirler (Graafland, 2018). 

 

Safer Internet Center (2018)’ne göre bütün bir okul yaklaşımının yanı sıra, çocukları çevrimiçi ortamda 

güvende tutmak için çevrimiçi güvenlik politikaları ve prosedürleri önemlidir (Akt: Graafland, 2018). 

Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket, okulların yalnızca% 5'inin çevrimiçi güvenlik politikasına sahip 

olmadığını göstermiştir (Graafland, 2018). 

 

Safer Internet Center (2018)’ne göre etkili politikalar ve prosedürler hem öğrenciler hem de personel 

için sorumlu ve güvenli çevrimiçi uygulamayı teşvik eder (örneğin, çevrimiçi bir güvenlik olayını nasıl 

rapor edeceğini bilen çocuklar, okullar öğrencilerin kişisel verilerini güvenli ve güvenli bir şekilde ele 

alır). İyi politikaların, öğrencilerin erişimi engellemek veya kısıtlamak yerine, çevrimiçi öğrenmeyi 

desteklemek için tasarlandığını unutulmamalıdır. Politikalar ve prosedürler güncel olmalı ve zorbalığı 

önleme, davranış ve koruma konusundaki mevcut diğer politikalarla bütünleştirilmelidir (Akt: 

Graafland, 2018). 

  

Alt kategori 

 e-güvenlik 

Hinduja ve Patchin (2018)’a göre çevrimiçi öğretim programına çevrimiçi güvenliğin dahil edilmesi, 

çocukların güvenli ve sorumlu teknoloji kullanıcıları olmaları için önemlidir. Safer Internet Center 

(2015)’ne göre Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket, ortaöğretim öğrencilerinin %25'inin “son 12 ay 

boyunca çevrimiçi güvenlik hakkında bilgi aldınız mı? ” sorusuna cevap bölümünde 

hatırlayamadıklarını göstermiştir. Harrison-Evans ve Krasodomski-Jones (2017)’a göre ayrıca, 

okulların çoğu, etkileşimli olarak, çocukların işlevsel dijital becerilerini öğretmeye ve onlara tek yönlü 
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çevrimiçi güvenlik mesajları sağlamaya odaklanan çevrimiçi güvenlik eğitimi sağlamak için meclisleri,  

dinamik pedagoji ve bilgisayar ve iletişim teknolojileri derslerini kullanmaktadır  (Akt: Graafland, 

2018). 

 

Harrison-Evans ve Krasodomski-Jones (2017)’a göre değerlendirici kanıt eksikliğinden dolayı, bu tür 

stratejilerin olumlu ve güvenli çevrimiçi davranışları desteklemede ne kadar etkili olduğu belirsizdir. 

Ayrıca, okulların çocuklara dijital vatandaşlık sorumluluklarını öğretmeye daha fazla odaklanması 

gerektiğine dair artan bir inanç var. Ahlaki ve etik duyarlılığı olan çocukların olumlu çevrimiçi 

davranışlarda bulunma olasılıkları daha yüksektir, bunun aksi durum daha düşük düzeyde ahlaki 

duyarlılığı olan çocuklar için geçerlidir (Akt: Graafland, 2018). 

 

 

Alt kategori 

Okul-aile iletişimi 

Fenaughty ve Harré (2013)’e göre çocukların okulu bitirip eve geldikten sonra internet ve dijital 

cihazlara daha sınırsız erişime sahip olmaları nedeniyle, çevrimiçi güvenlik eğitiminin evde devam 

etmesi önemlidir. Bu nedenle, okulların sadece çocukları değil ebeveynleri ve bakıcıları da eğitmesi 

önemlidir. İletişim teknikleri veya dijital bilgi sahibi olmayan ebeveynler, çocuğun telefonunu alarak 

güvenlik olaylarına (örneğin siber zorbalık) cevap verebilir. Bu, potansiyel olarak zarar görebilecek 

çocukların ebeveynlerine yardım almak için yaklaşmalarını engelleyebilir. Choi (2018)’a göre aile ile 

ilişkiler geliştirmede aileler ev ve okul arasında güvenli bir topluluk oluşturmak için önemlidir. Escueta 

ve diğerleri (2017)’ne göre ise teknoloji ebeveyn-öğretmen iletişimini geliştirmek için bir araç olarak 

kullanılabilir. Çevrimiçi platformlar aracılığıyla ebeveynler çocuklarının katılımı, okulda davranış 

performansı hakkında bilgilendirilebilir (Akt: Graafland, 2018). 

 

Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak okul kurumu içerisinde internet kullanımı için iyi bir politika 

geliştirilmelidir. Bu politikanın uygulanmasında öğretmenlere ve diğer personele önem verilmeli ve 

güvenli internet kullanımı konusunda sürekli geliştirilmelidir. Ancak yukarıdaki raporda da belirtildiği 

gibi ülkelerin okulları için internet kullanım konusunda bir politikası yoktur. Ancak okullar için iyi 

politikaların geliştirilmesi ve uygulanması internetin öğrenme ve öğretme için yararlanılmasını 

sağlayabilir. 

Bunların yanında okullarda internet kullanımı konusunda özellikle öğretim programlarında e-

güvenlik diye özetlenebilecek güvenli internet kullanımı konusunda bilgi, beceri ve tutum 

kazandırılabilir ve uygulamalarla desteklenebilir. Ayrıca e-vatandaşlık sorumluluğu da bu 

süreçte kazandırılabilir.  

Okul boyutunda yapılabilecek en önemli faaliyet ise okul-aile işbirliğinin sağlanmasıdır. Okullar, 

çocukların güvenli internet kullanılması konusunda direk etki etmekteyken, bunların yanında anne, baba 

ve çocuk yetiştiricileri için de destekleyici rollere sahiptir. Okul aracılığıyla internet kullanımı, anne, 

baba ve öğretmen arasındaki iletişimi daha da güçlendirebilecektir.  

 

3. Üçüncü kategoriye ilişkin bulgular 

Akran  

Livingstone ve diğerleri, (2011)’ne göre ebeveynlerden ve öğretmenlerden yardım almanın yanı sıra, 

çocuklar desteğe ihtiyaç duyduklarında birbirlerini arar iletişime geçerler ancak akran arabuluculuğunun 



 

1745 
 

etkisi az araştırılmıştır.  Avrupalı 9-16 yaş arası çocukların % 44'ü akranlarından internet güvenliği 

tavsiye almaktadır. Burada çocukların % 63'ü ebeveynlerden tavsiye alırken, % 58'i öğretmenlerinden 

ve % 35'i arkadaşlarından tavsiye almaktadır. Pratik akran arabuluculuğunun daha da yaygın olduğu 

görülmektedir. Örneğin% 64'ü çevrimiçi bir şeyler yapmakta ya da bir şey bulmakta zorlandıklarında 

yardım almıştır (Akt: Graafland, 2018). 

 

Yukarıdaki OECD raporuna dayalı olarak internet kullanımı konusunda önemli bir boyutta 

akranlardır. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yarısından azı (%44’ü) akranlarından yani 

arkadaş gruplarından internet kullanımı ve güvenliği konusunda tavsiyeler almaktadır. Bu 

çocukların, internet kullanımı ve güvenliği için tavsiye alma durumu anne-baba ve 

öğretmenlerinden daha çok, akran gruplarından daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Akran 

gruplarının da eğitimi ve internet kullanımı ve güvenliği için önemli bir etkiye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çocukların internet güvenliği için akranlarında izlenmesi 

gerekebilir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

OECD raporları ve ülkemiz istatistikleri sonucunda, günümüz 21. Yüzyıl çağında anne-baba, 

çocukların veya öğrencilerin internet kullanma oranı oldukça çok yüksektir. İnternetten 

yararlanma oranı arttıkça da çocuklar ve öğrenciler için buradan gelebilecek risk ve tehlike de 

artmaktadır. Burada ulaşılabilecek birinci sonuç ailelerin çok önemli bir konumda olduğudur. 

Öncelikle ailelerin internet kullanımında önemli bir role sahip olduğu fark edilmelidir. Aileler, 

çocukları için güvenilir internet kullanımı konusunda eğitim almalıdır. 

OECD ülkelerindeki aileler internetten yararlanma ve kullanma konusunda üç şekilde 

arabuluculuk yani strateji kullanmaktadır. Birincisi kural ve kısıtlama koyma, ikincisi 

bilgilendirme, üçüncüsü ise yakınlarında bulunma’dır. Bunlara dayalı olarak ulaşılabilecek 

ikinci sonuç ise ailelerin bu arabuluculuk/stratejileri kullanabileceği gibi farklı 

arabulucuklar/stratejiler de geliştirip uygulayabileceğidir. Aileler, internet, medya, sosyal 

medya gibi ortamlardan gelebilecek risk ve tehlikeleri yararlanacakları bu 

arabuluculuk/stratejilerle engelleyebilirler.  

Bu çalışmada ulaşılan üçüncü bir sonuç ise ailelerin yanında öğretmenlere ve çocuk bakıcılarına 

da güvenli internet konusunda eğitim verilmelidir. Bu konuda sorumluluk sadece ailelerin değil, 

bunun yanında çoğu öğrenmenin gerçekleştiği öğretmenleri ve bakıcıların da olmalıdır. 

Burada dördüncü sonuç, güvenli internet kullanımı konusunda aileler kadar önemli bir role 

sahip olan kurum okuldur. Okul, öğrenme ve öğretme için internetten yararlanmalı, ancak 

tehlike, risk ve olumsuzluklara da dikkat etmelidir. Okullar öğrencilerine doğru, etkili ve 

güvenli internet kullanımını öğretilmesi gerekir. Okul, internet kullanımı için iyi bir politika 

oluşturmalıdır. Okul, bu politikanın uygulanmasında öğretmenlerin ve diğer personelin işbirliğini 

sağlamalı ve doğru ve güvenli internet kullanımı konusunda onları geliştirilmelidir.  

Araştırmada elde edilen beşinci sonuç, okullarda internet kullanımı konusunda özellikle 

öğretim programlarıyla güvenli internet kullanımı konusunda bilgi, beceri ve tutum 

kazandırmalıdır.  Ayrıca e-vatandaşlık sorumluluğu da bu süreçte geliştirilmelidir.  

Bu araştırmada ulaşabilecek altıncı sonuç ise, okul boyutunda okul-aile iletişim ve işbirliğinin 

sağlanmasıdır. Okullar, öğrencilerin güvenli internet kullanılmasında direk etkiliyken, bunların yanında 
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anne, baba ve bakıcılarda endirekt olarak etkilidir. Okul aracılığıyla güvenli ve doğru internetin 

kullanımı, anne, baba ve öğretmen arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da geliştirebilecektir.  

 

Burada ulaşılabilecek yedinci sonuç, internet kullanımı konusunda akranlar önemli bir 

boyuttur. Okul çağındaki çocuklar, internet kullanımı ve güvenliği konusunda akranlarından 

tavsiyeler almaktadırlar. Bu çocukların akranlarından tavsiye alma hızı, öğretmen ve anne, 

babasından daha hızlıdır. Akran gruplarının da internet kullanımı ve güvenliği için eğitim 

almaları önemlidir.   

Bu araştırma sonunda elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki bazı öneriler verilebilir: 

1. Burada ulaşılan sonuçlarla önceki OECD raporlarıyla ulaşılan sonuçların karşılaştırmalı 

araştırmalarının yapılması önerilebilir.  

2. Aile, okul ve akran grupları boyutlarında OECD ülkelerinde ve ülkemizde 

derinlemesine analiz yapılabilecek gözlem ve görüşmelerin yapılması yararlı 

olabilecektir. 

3. AB raporları, PİSA, TIM’S gibi raporlarla karşılaştırmalı analizler yapılabilir. 

 

4. Ülkemizde okulöncesinden ve lisansüstü eğitim düzeyine kadar internet kullanımı, 

sorunları, sanal zorbalık, e-güvenlik, dijital becerileri vs. konularda araştırmaların 

yapılması önerilebilir. 

5. İnternet ve öğrenci, internet ve güvenlik konuları incelenebilir. İnternet güvenliği, 

güvenli internet kullanımı gibi konularda hem okulöncesi hem lisans düzeyinde çeşitli 

seminer, kurs veya dersler verilebilir. 

 

 

 

KAYNAKLAR 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: 

Seçkin Yayınevi. 

 

Graafland, J. H. (2018), New technologies and 21st century children: Recent trends and 

outcomes, OECD Education Working Papers, No. 179, Paris: OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/e071a505-en adresinden 15.11. 2018 tarihinde elde edilmiştir. 

 

TÜİK. (2017a). Türkiye İstatistikleri 2017. Türkiye İstatistik Kurumu. 

https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul  adresinden 11.08.2019 tarihinde 

indirilmiştir. 

TÜİK. (2017b). İstatistiklerle Türkiye 2017. 

https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul  adresinden 11.08.2019 tarihinde 

indirilmiştir.  

Çelen, K. F., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. (2011). Çocukların internet kullanımları ve onları 

bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı 

Bildirileri. 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya. 

http://dx.doi.org/10.1787/e071a505-en
https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul
https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul


 

1747 
 

 

Gökçearslan, Ş. ve Günbatar, S. M. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. 

Eğitim teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2(2), 10-24.  

 

  



 

1748 
 

Listening Logs: Learn How to Listen Beyond the Classroom 

Mehmet Emin Uslu341 

 

Abstract 

 The aim of the study is to find out the effects of listening logs on listening strategy use and listening 
comprehension level. The study was designed as an experimental research and pretest/posttest control group 
experimental design was used as the pattern. Learners’ listening comprehension level and listening strategies 
use are the dependent variable and using listening logs out of classroom is the independent variable.  The 
intervention study includes randomly allocated the experimental and control groups, pretest, twenty-week 
lasted treatment (two hours listening assignment was given for each week.), applying progress test after ten 
weeks and posttest of the groups to see the effect on the dependent variable. One-hundred and twenty students 
who enrolled in English class at a State college in Turkey took part in this study. Sixty students from this group 
comprised the experimental group and sixty students served as the control group. During the experiment two-
hour listening assignment was given for each week for experimental group and they were expected to hand in 
their listening logs entries about their experiences to the teacher at the end of the week. The listening part of 
the English Comprehension Level (ECL) Test and Listening Strategies Scale were used to collect data. The results 
of the study revealed that listening logs led to a statically important improvement in learners’ listening 
comprehension level and strategy use. The application resulted in 63% change in strategy use and %33 change 
in listening comprehension level in favor of the experimental group.  

 

Keywords: listening, listening logs, extensive listening. 

 

Introduction 

Listening is the most difficult skill to develop especially for the low-level learners. While listening process 
the listener needs to discern vocabulary and grammatical structures, understand stress and intonation, realize 
the sounds and interpret all of them within the context of the utterance. Speech rate, fully articulated words that 
undergo phonological changes, sentence complexity, lack of background knowledge, anxiety, frustration, non-
verbal clues such as facial expressions, gestures and tone of voice are some of the factors that may cause to 
comprehension breakdown. This difficulty results in passive, unmotivated and ineffective listeners (Graham, 
2006; Lynch, 2011; Zang 2007; Renandya & Farrell, 2011).   

Most of these ineffective listeners don’t know the real problems arising during the process. Using authentic 
materials, listening logs, extensive listening and strategy-based instruction are some of the methods that the 
teacher may put into use to improve listening instruction. Applying listening logs is one of the techniques or ways 
that can be used by the teachers to develop learners’ listening skills.  

Listening logs are kinds of assignment in which the learner takes part in listening activities out of class and 
evaluates his/her own experience and comprehension. An effective way of extensive listening program may be 
applied out of the class through listening logs. Extensive listening is listening for pleasure to improve listening 
comprehension accessing a good deal of listening materials.   

Listening Comprehension 

O’Malley, Chamot and Kupper (1989) defined listening comprehension as “an active and conscious process 
in which the listener constructs meaning by using cues from contextual information and existing knowledge while 
relying upon multiple strategic resources to fulfill the task requirement.” Listening comprehension is the 
interpretation of spoken input and adjust it to the new information (Buck, 2001). While listening listeners use 
automatic and controlled processes to construct meaning from spoken input. “Bottom-up” and “top-down” are 
two dimensions that are mentioned in most of the studies related to the listening comprehension.   
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Top-down processing means to use the context and background knowledge in understanding the message. 
Listeners use their existing knowledge about the topic and context to predict what they will probably hear. On 
the other hand, in bottom-up approach they use the spoken input itself as the basis of understanding the 
message. To get the whole understanding, the listener first focuses on the sounds, then combines the sounds to 
build up the words and puts the words together to make the sentences (Lynch and Mendelsohn, 2002). As 
listening is an active and difficult process, many bottom-up and top-down factors should interact with each other 
to comprehend the given message (Vandergrift and Goh, 2012).  

During the foreign or second language learning process, the learners are taught how to develop their 
reading, writing and even speaking skills. However, they are seldom taught how to improve their listening skills. 
When they encounter listening materials even in the classroom, they get very little support from their teachers 
and they are left on their own (Shmidt, 2016). Also, listening activities that the learners deal with during the 
lesson are mostly text oriented rather than learner-oriented.  

In text-oriented listening lessons the learning objective is to decode sounds, phonological features, key 
words and phrases, identify relevant details from the passage and show the understanding of the material 
(Vandergrift and Goh, 2012). This kind of lesson provides practice in listening but fails to teach and improve 
listening skills. Learners might have some difficulties in terms of language and meaning of the text while listening 
but they aren’t trained how to deal with them (Field,2008). Most probably, for the next time with a similar text 
they will face with the same obstacles.    

On the other hand, the aim of the learner oriented-listening instruction is to improve the learners’ 
metacognitive awareness about their listening process and to use appropriate strategies for comprehension and 
dealing with the obstacles. This approach gives the learners the chance for self-regulated learning to improve 
their listening comprehension not only in the classroom but also beyond it. To improve learners’ listening 
comprehension level numerous learner oriented-listening instruction methods and approaches like listening 
logs; extensive listening (Renandya & Farrell, 2011; Seigel, 2011) and strategy-based listening program 
(Mendelsohn, 2006; Vandergrift, 2007) have been suggested.     

Extensive Listening 

Extensive Listening (EL) is a process in which learners listen to a great deal of listening materials for pleasure. 
It requires general comprehension of the material rather than listening for specific or detailed information. In EL 
learners are exposed to large amounts of listening materials which are comprehensible, enjoyable and suitable 
for their proficiency level.  

EL can be defined as the listening activities in which the learner encounters a great deal of comprehensible 
and enjoyable input (Renandya & Farrell, 2011). This kind of input enables the learners to gain autonomy in 
listening comprehension through repeated practice mostly out of the classroom. Day and Bamford (1998) 
described an extensive listening instruction as the process in which; 

 Learners should be exposed to a great deal of listening input which is appropriate for their level, 

 They should be free to choose the material to stop using it whenever they want, 

 If it’s applied out of the classroom it should be done individually, silently and at the learner’s own pace, 

 Teacher can participate into the process explaining the methodology, guiding the learners how to 
conduct self-study and providing sufficient amounts of listening materials and sources from various 
genres.  

Development of listening comprehension requires practice and exposure to spoken language. Learners 
especially the low-level ones need to spend time and effort to improve their listening skills and develop 
automaticity (Bylth, 2011). Thus, selection and use of the appropriate material is the most critical part of an EL 
programs. The listening materials or sources should be meaningful, appropriate to the leaner’s proficiency level, 
interesting, enjoyable and fun to do. The learner can listen and comprehend the material on their own. 
Meaningful, simple and enjoyable activities like dictation, read-aloud, narrow listening, repeated listening and 
listening while reading are some of the EL practices that can be applied in the class by the teachers.    

EL builds up word recognition skills, increases fluency in speaking and improves listening comprehension 
(Renandya, 2011). It not only develops the learners’ general top-down listening skills but also gives the 
opportunity to take their own learning responsibility for their self-study and self-reflection.  After applying 
extensive listening activities for six-week long treatment Zhang (2005) found that the learners in the extensive 
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listening group performed better in terms of comprehension level than others who followed an intensive and 
systematic listening strategy training.  

In their experimental study Kiany and Shiramiry (2002) examined the effect of listening activities like 
dictation and rea-aloud on the improvement of the learners’ listening comprehension ability. The results of the 
study revealed that the experimental group who received dictation and read aloud exercises performed better 
in the listening test than the control group.  Like the previous study, Chang and Millett (2014) looked at the effect 
of extensive listening to graded readers as the in-class activity. Three groups of beginner level L2 learners 
participated into three different treatment application: reading only, reading while listening and listening only. 
The results of the study showed that the reading plus listening group produced the important and significant 
improvement in their posttests listening score compared with the reading only and listening only groups.  

The results of these studies have concluded that to improve the learners’ listening skills a great deal of 
repeated practice and exposure to spoken language are needed. Learners especially the low-level ones need to 
spend time and effort to improve their listening skills and develop automaticity. To extend the amount of 
listening practice the teachers may also get the learners prepare listening log entries out of the classroom. 

Listening Logs 

Listening logs/diaries or journals are a kind of assignment in which learners record their out of class listening 
experience and reflect on how this experience helped them to improve their listening skills (Kemp, 2010). A 
listening log entry includes brief summary of the event, reflection on the experience and new idioms, 
vocabularies and structures learned through the experience.  

Writing a brief summary of the event helps the learners concentrate on the top-down skills. Reflection part 
includes the degree of the listening material difficulty, how they deal with the material and what they should do 
to listen more effectively next time. Reflection on the experience helps the learners evaluate the process and 
think about the strategies especially the metacognitive ones to get the meaning. As students reflect on 
experiences they determine where the comprehension broke down and how to improve and deal with the 
obstacles. At lower proficiency levels, the learners can record their reflection in L1. Lastly, noting the new words, 
expressions and structures develops the learner’s overall language proficiency.  

The teacher may introduce the process in the classroom providing listening materials and resources and 
modeling how to prepare listening log entries. The listening materials or sources should be meaningful, 
appropriate to the leaner’s proficiency level, interesting, enjoyable and fun to do. Also, the teacher can ask the 
learners to share their experience in the classroom to get all of them involved and motivated (Mousavi & Iravani, 
2012).  

Listening logs are one of the ways that is used to apply EL practices out of class. Keeping listening logs is not 
only interesting but also useful for listening practice. Through the listening log, learners improve their 
independent learning skills like monitor their performance, evaluate and make decisions on their listening 
experiences and control the whole process. Also, it develops listening skills and comprehension (Kemp, 2010).  

Alm (2013 investigates the use of podcast as an out-of-class listening activity. The study describes 28 
intermediate level students who listened to self-selected podcast for one semester. Each learner wrote a podcast 
review and completed a survey on their use of podcasts and listening strategies they used while listening. 
Findings of the study pointed out that foreign language podcasts provided the learners regular listening practice. 
Review of the experience impacted positively on the use of listening strategies. 

In another study, Chen (2019) aimed to find out if keeping listening journals helped learners to develop 
their metacognitive awareness and to evaluate their perceptions about listening logs. The result of the study 
revealed that through the listening log experience, the learners learned to plan their listening, monitor their 
comprehension, deal with the obstacles and evaluate the outcomes. At the end of the study, the participants 
also expressed the benefits of keeping journals.  

These limited research results have concluded that keeping listening logs help the learners evaluate and 
make decisions on listening experience out of class on their own. It impacted positively on the use of listening 
strategies and also it develops listening comprehension level. On the other hand, the studies on the listening logs 
and extensive listening are very limited. The aim of this study is to find out the effects of listening logs on the 
learners’ listening strategy use and their listening comprehension level. In this study the following questions will 
be answered: 

1. How does keeping listening logs improve the learners’ listening strategy use?  
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2. How does keeping listening logs improve the learners’ listening comprehension level?  

Methodology 

Research Design 

This study was designed as an experimental research and pretest/post-test control group experimental 
design was used as the pattern. Learners’ strategy uses and listening comprehension level are the dependent 
variables and keeping listening log is the independent variable. The intervention study includes randomly 
allocated two experimental groups and two control groups, pretest of the groups to ensure parity, treatment 
(two hours listening assignment was given for each week) and posttest of the groups to see the effects on the 
dependent variable. 

Participants 

120 intermediate students who enrolled in English class at State College in Turkey took part in this study. 
Sixty students from this group comprised experimental group and sixty students served as the control group. 
During the treatment two-hour listening assignment was given for each week for experimental group and they 
were expected to hand in their listening log entries about the experience to their teachers at the end of the 
week. 

Instruments 

English Listening Strategies Scale and English Comprehension Level Test were used to collect data for this 
study. 

English Listening Strategies Scale 

English Listening Strategies Scale produced by Chen, Lee and Lin (2010) is a 5-point Likert type scale with 40 
items. The scale contains three dimensions, namely: (i) cognitive strategies (15 items), (ii) meta-cognitive 
strategies (20 items) and, (iii) socio-affective strategies (5) items. Its structural validity was analyzed in 230 
students via main component analysis, and factor loads varied between .42 and .83. The Cronbach Alpha internal 
validity coefficients of the three dimensions varied between .72 and .84. 

English Comprehension Level Test 

The listening part of the English Comprehension Level (ECL) was used to determine the comprehension level 
of the participants for this study. The ECL test is the primary instrument used for measuring English Language 
reading and listening proficiency of international participants in certain US-sponsored exercises or US military 
personnel who are not native speakers of English in the determination of their eligibility for attending specific 
courses or holding certain jobs. The test consist of 100 multiple choice items, takes about 75 minutes to 
administer and are scored on a scale of 0 to 100. The test assesses English proficiency through items that evaluate 
comprehension of grammar and vocabulary through the modes of listening and reading. It divides into 2 parts: 
listening and reading. In part I 66 items are based on listening passages. In part II there are 34 reading items. The 
validity of the test was found to be .88.  

Procedure    

At the beginning of the study English Listening Strategies Scale and ECL Test were applied to the 
experimental and control groups as a pretest. Table 1 displays the results of T-test which was used to see if there 
was a difference among the groups in terms of the English Listening Strategies Scale and ECL Test. According to 
the results, there wasn’t any significant difference between the experimental and control groups (p >.05). 
Therefore, it could be deduced from this result that experimental and control groups were similar in terms of 
pre-test scores. 

 

Table 1.  

 Results of the T-test for the Listening Strategies Scale and ECL Test Pretests Scores. 

 Group N X   SD T  P 

ECL Test Exp.1  60 25,83  3,94  
0,074 .941 

 

Exp.2 60 25,88 3,46   

Listening 

Strategies Scale 

Exp.1  60 113,05 17,19  
1,368 

.298  

Exp.2 60 107,63 25,40    
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After the application of the pretest the teacher introduced the process in the class for the experimental 
group by providing listening materials, resources and modeling how to prepare listening logs. In this study 
listening materials like Ted Talks, podcasts of VOA, BBC, and NPR, movies with subtitles, graded readers with 
audio, stream radio programs and TV shows were prepared in the language laboratory in advance by the teacher. 
After explaining and modeling the process the student in the experimental group were asked to listen in English 
at least two hours for each week as an assignment and hand in their listening log entries to the teacher at the 
end of the week. Each listening log includes brief summary of the event, reflection on the listening experience 
and new expressions and structures they have learned through the experience. The control group followed the 
regular curriculum. The application lasted twenty weeks. After the application period, ECL Test and Listening 
Strategies Scale were applied to the experimental and control group as the posttest.  

Findings 

In order to prevent the effect of the pretests on the posttests the significance of the differences between 
the means of experimental and control groups’ posttests scores were adjusted using the pretests results and 
analyses of covariance (ANCOVA) was used as the statistical technique. To check for the effect size of the keeping 
listening logs on the learners’ listening strategy use, the effect size statistic was conducted which is usually 
assessed by eta squared. 

Research question one: How does keeping listening logs improve the learners’ listening strategy use? 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2.  

Results of Covariance Analysis for Listening Strategies Scale Posttest Mean Scores, Adjusted 

According to the Pretest Scores. 

Scale Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Eta-

Squared 

 Model 60872,327a 3 20290,776 70,601 .000 .64 

Listening Pretest  16588,709 1 16588,709 57,720 .298 .000 

Strategies Group 2599,078 1 2599,078 9,043 .000 .63 

Scale Error 

Total 

33338,264 

1907969,000 

116 

120 

287,399 

 

   

 

   In Table 2, the results of the covariance analysis for Listening Strategies Scale posttest scores which were 
adjusted according to the pretest scores were displayed. There was a statically significant difference in listening 
strategies mean scores of the experimental and control groups in favor of the experimental groups after adjusting 
for pretest differences between groups. It can be implied that keeping listening logs explained a very large 
amount of variation in listening strategy use scores of the students. In other words, the eta squared .63 
demonstrated that 63 percent of the change and variation in the listening strategy use as the dependent variable 
is explainable by the manipulation of the treatment, namely, keeping listening logs as the independent variable 
in the experimental group. In sum, learners who keep listening logs as an assignment show a considerable 
improvement in their listening strategy use in contrast to the control group.  

Research question two: How does keeping listening logs improve the learners’ listening comprehension level? 
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Table 3.  
Results of Covariance Analysis for English Comprehension Level Posttest Mean Scores, Adjusted 
According to the Pretest Scores.  

Scale Source 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 
Eta-
Squared 

 Model 2113,087a 3 704,362 19,568 .000 .33 

Listening Pretest  3557,680 1 3557,680 98,836 .980 .000 

Strategies Group 40,723 1 40,723 1,131 .000 .32 

Scale Error 

Total 

4175,505  

6288,592 

116 

120 

35,996 

 

   

 

   In Table 3, the results of the covariance analysis for ECL Test posttest scores which were adjusted 
according to the pretest scores were displayed. There was a statically significant difference in ECL test mean 
scores of the experimental and control groups in favor of the experimental groups after adjusting for pretest 
differences between groups. It can be implied that keeping listening logs explained the variation in ECL test scores 
of the students. In other words, the eta squared .32 demonstrated that 32 percent of the change and variation 
in the ECL test scores as the dependent variable is explainable by the manipulation of the treatment, namely, 
keeping listening logs as the independent variable in the experimental group. In sum, learners who keep listening 
logs as an assignment show significant improvement in their ECL scores in contrast to the control group.  

 

 

Discussion and Conclusion 

In foreign and second language process listening is the most difficult skill to develop. While listening some 
external and internal factors may cause breakdowns in comprehension. Developing listening skills requires much 
more time and practice than the learners have during the lesson. Preparing listening logs is one of the EL practices 
to enable learners the required practice beyond the classroom.  Through the listening logs, learners improve 
their independent learning skills like monitor their performance, evaluate and make decisions on their listening 
experiences and control the whole process. Also, it develops listening skills and comprehension (Kemp, 2010).   

The aim of this study was to find out the effects of preparing listening logs on learners’ listening strategy 
use and listening comprehension level. Listening part of the ECL Test was used to describe the listening 
comprehension performance of the participants. Listening Strategies Scale was used to find out learners’ 
listening strategy use. While analyzing the data, in order to prevent the effect of the pretests on the posttests 
the significance of the differences between the means of experimental and control groups’ posttests scores were 
adjusted using the pretests results and analyses of covariance (ANCOVA) was used as the statistical technique.  

The findings of the study clearly confirmed that preparing listening logs as an out of class assignment 
increases learners’ listening strategy use and develops comprehension performance. The eta-square values show 
that the experimental application significantly explained the variability of the posttests scores.  

There was a statically significant difference in listening strategies mean scores of the experimental and 
control groups in favor of the experimental groups. The eta squared value demonstrated that 63 percent of the 
change and variation in the listening strategy use as the dependent variable is explainable by the manipulation 
of the treatment. This result of the study was very similar to the previous study results that had revealed 
preparing listening logs as a form of EL improved learners’ strategy use. For example, Chen (2019) examine the 
effect of preparing listening logs on metacognitive awareness and perception about the process. Result of the 
study showed that through the listening log experience, the learners learned to plan their listening, monitor their 
comprehension, deal with the obstacles and evaluate the outcomes. In another study, Alm (2013 investigates 
the use of podcast and preparing diaries on them as an out-of-class listening activity. Findings of the study 
pointed out that foreign language podcasts provided the learners regular listening practice. Review of the 
experience impacted positively on the use of listening strategies. 

One of the most commonly discussed issues of EL studies is the effect of EL on listening skills and 
comprehension. The previous studies mostly revealed that EL implications help the learners develop their 
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listening skills and comprehension. For example; Kiany and Shiramiry (2002) examined the effect of in-class EL 
activities like dictation and read-aloud on the improvement of the learners’ listening comprehension ability. The 
results of the study revealed that the experimental group who received dictation and read aloud exercises 
performed better in the listening test than the control group.  Like this study, Chang and Millett (2014) looked at 
the effect of EL to graded readers as the in-class activity. The results of the study showed that the reading plus 
listening group produced the important and significant improvement in their posttests listening score compared 
with the reading only and listening only groups. 

Results of the study complied with the previous studies. The study showed that preparing listening logs 
influenced the learners’ ECL test scores in a significantly positive way.  According to the results of covariance 
analysis for ECL posttest mean scores there was a statically significant difference in favor of the experimental 
groups. The eta squared demonstrated that 32 percent of the change and variation in the ECL test scores as the 
dependent variable is explainable by the manipulation of the treatment, namely, keeping listening logs. 
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A Research On Prospective Turkish Teachers’ Perceived 

Competence in English 

Reyhan Ağçam  342 , Pınar Babanoğlu343 

 

Öz 

 Yabancı dilde yetkinlik, Avrupa Konseyi (2001) tarafından geliştirilen temel yetkinlikler arasında 
tanımlanmakta ve 2006 yılından itibaren AB üye ülkelerindeki okul müfredatlarında yer almaktadır. Bu çalışmada, 
uzmanlık alanı İngilizce olmayan Türk öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce yetkinliklerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde altı farklı 
öğretmen eğitimi programında öğrenim gören ve uzmanlık alanı İngilizce olmayan 217 lisans öğrencisi amaçlı 
örnek yöntemi ile katılımcı olarak belirlenmiştir. Veriler, Avrupa Ortak Dil Yeterlilikleri Çerçevesi temelinde 
geliştirilen İngilizce yetkinlik ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcıların ölçek maddelerine vermiş olduğu yanıtlar, 
İngilizce dil yetkinliklerini beş dil becerisi temelinde ortaya çıkarmak üzere nicel olarak çözümlenmiştir: (i) 
dinleme, (ii) sözlü iletişim, (iii) sözlü üretim, (iv) okuma ve (v) yazma. Bulgular, katılımcıların tüm becerilerde A1 
ve A2 yetkinlik düzeyine sahip olduklarını düşündüklerini ve kendilerini alımlayıcı beceriler (dinleme ve okuma) 
konusunda üretken becerilere (sözlü iletişim, sözlü üretim ve yazma) kıyasla daha yetkin hissettiklerini 
göstermiştir. Çalışmada genel olarak, ortaöğretim düzeyinde İngilizce öğretim programı amaçları ile elde edilen 
sonuçlar arasında uyumsuzluk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, İngilizce dersi öğretim programları ile 
öğretmen eğitimi programlarına yönelik uygulama önerileri ile son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak İngilizce, algılanan yetkinlik, Avrupa Ortak Dil Yeterlilikler Çerçevesi, 
öğretmen eğitimi. 

 

Abstract 

 Competence in foreign languages is identified among the key competences envisioned by Council of Europe 
(2001), and has been introduced in school curricula in EU countries as of 2006. The current research was set out 
to inspect perceived EFL competence of non-English major Turkish prospective teachers. In line with the research 
objective, 217 non-English major undergraduate students attending six different teacher training programmes 
at a state university in Turkey were selected as participants through purposive sampling method. Data were 
generated through the EFL competence scale, which was developed based on the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) (CoE, 2001). Their responses to the scale items were quantitatively analysed 
to reveal their EFL competence across five core skills: (i) Listening, (ii) spoken interaction, (iii) spoken production, 
(iv) reading, and (v) writing. The findings showed that they mostly evaluated themselves as A1 and A2 achievers 
in all skills, and that they are slightly more confident in receptive skills (listening and reading) than productive 
skills (spoken interaction, spoken production & writing). All in all, the research indicated a mismatch between 
curriculum objectives for secondary EFL education and the elicited outcomes (A2 vs. B2+). The paper concludes 
with practical implications developed for teacher training programmes.  

Keywords: English as a foreign language, perceived competence, CEFR, teacher training 

 

Introduction 

Course curricula for primary and secondary education in Turkey were revised in 2017 subsequent to the 
2013 educational reform in the country. It is acknowledged in the revised curricula that the key competences 
proposed by the Council of Europe (2001) were taken into consideration during the revision process with the aim 
of raising students equipped with key competences that are identified as life-long-learning skills (MoNE, 2017). 
The competences in concern are comprised of three categories: (i) traditional skills (communication in mother 
tongue and communication in foreign languages), (ii) digital skills (literacy, and basic skills in math and science), 
and (iii) horizontal skills (learning-to-learn, social and civic responsibility, initiative and entrepreneurship, and 
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cultural awareness and creativity) (Primary EFL Programme, MoNE, 2017). As competence in foreign languages, 
which refers to the ability to communicate in more than one language, constituted the major focus of the current 
research, the other skills will not be thoroughly discussed in this paper.   

  Even though the history of English teaching at state schools in Turkey dates back to 1908, it has spread 
through schooling in the 1950s (Demircan; 1988; Doğançay-Aktuna, 1998). ‘Today, the ability to communicate in 
English is a need brought about by the globalization process encompassing developments in many fields such as 
science and technology, and to address this need, English language teaching programmes in Turkey underwent 
substantial changes within the larger curriculum reform movements taking place in 1997, 2006 and 2013’ 
(Erarslan, 2018, p. 325). In accord with the latest revision introduced in 2017, starting age to English instruction 
as a compulsory subject was decreased to six/ seven, and the weekly class hours of English as a foreign language 
course in primary education was increased. Namely, it began to be offered two hours a week in 2nd to 4th grades, 
3 hours in 5th to 6th grades, and 4 hours in 7th to 8th grades with the ultimate aim of raising students with A2 
proficiency in English at the end of their primary education. It is noteworthy that the communicative skills are 
emphasized over reading and writing in the revised curriculum (MoNE, 2017). The secondary EFL curriculum was 
also revised based on CEFR (CoE, 2001) for the purpose of raising students with B2+ proficiency in English at the 
end of their high school education. In that regard, the graduates are expected to ‘express himself/ herself fluently 
and spontaneously without much obvious searching for expressions’ (CoE, 2011).   

 The related literature review indicated that most of the studies have been carried out on foreign 
language teachers’ competence in FL (Demirel, 1989; Pennington, 1995; Kakimoto, 2004; Lengkanawati, 2005; 
Kasai, Lee & Kim, 2011;  Lee, 2012; Coşkun, 2013; Gabillon, 2013; Zacharias, 2013; Budsaba, 2014; Copland, 
Garton, & Burns, 2014; Barrios, 2015; Nghia, 2015; Kardashova, 2016;  Waterworth, 2016; Yook & Lee, 2016; 
Freeman, 2017; Szupica-Pyrzanowska & Malesa, 2017;  Phung, 2018), followed by FL competence of non-native 
CLIL teachers (Martino & Sabato, 2012; Massler, 2012; Tardieu & Dolitsky, 2012; Thuy, 2016; Salvadori, 2017;  
Rhodes, 2018).  The research conducted by Bozdağ (2015) revealed that the lack of language competence 
prevents many teachers from developing eTwinning projects. In a similar study, Burçer (2015) reported that 
teaching and administration staff with inadequate proficiency in English represents a serious obstacle in the 
implementation of the ERASMUS programme in Turkey.  Likewise, Kurincová and Klimentová (2018) indicated 
that lack of foreign language competences of university teachers and administrative staff cause communication 
problems with foreign students. Panfilova et al. (2017), on the other hand, concluded that key structural 
elements of prospective teachers’ foreign language competence are within the advanced level of development. 
In an experimental research, Petryk (2017) reported that images encourage learning and promote forming of 
foreign language competence of primary school teachers. Rustamovna (2016) studied the effectiveness of the 
contextual approach for the formation of foreign language competence of the future engineers-teachers to 
ensure the readiness for efficient professional activity and lifelong self-education. In a more recent study, 
Ishutina (2018) noted that future primary school teachers’ foreign language competence in writing depends on 
the level of development of writing skills, speech skills, the amount of acquired and learned knowledge of this 
type of communication and the dynamic interaction of these components on the basis of general communicative 
abilities. Sayın and Aslan (2016) informed that ‘most ELT students did not feel competent enough in their first 
year at the university, especially in speaking and listening although they passed the language exam and were 
admitted to the department’ (cited in Toksöz & Kılıçkaya, 2017, p. 194). In a study with a similar focus of the 
current research, Kitano (2001) found that Japanese college students with higher anxiety tend to evaluate 
themselves as less competent in speaking the foreign language. In a similar fashion, Wang (2006) found that 
Chinese university students display higher level of anxiety for speaking and writing examinations than that of 
listening and reading tests. In the Turkish context, Öztürk (2009) concluded that speaking skill is perceived as a 
major cause of anxiety by Turkish university students. Balemir (2009) attributed this anxiety to teaching and 
testing procedures, personal reasons, and fear of negative evaluation as well as certain linguistic difficulties. 
Coming up with a similar finding in Kazakhstan, Suleimenova (2013) claimed that increased speaking anxiety 
levels in Kazakhstani high school students could be attributed to the fact that the Kazakhstani educational system 
is not designed to increase the communicative competence of the students. Investigating foreign language 
anxiety of Polish advanced learners of English, Marzec-Stawiarska (2015a) observed that just a few participants 
are satisfied with their speaking skills and that the majority are afraid of communication with native speakers. 
The researcher suggested that this is mostly caused by such classroom stressors as peers, making errors and 
being called on to speak spontaneously. In a follow-up research on foreign language speaking apprehension 
experienced by non-native teachers of English, Marzec-Stawiarska (2015b) found that the majority of the 
participants experienced a medium level of anxiety, and advocated that the vision of making errors and speaking 
publicly are the most intensive stressors that trigger the consequence in concern. Quite similarly, Tercan and 
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Dikilitaş (2015) reported that Turkish students at tertiary level suffer from speaking anxiety in English due to 
various factors such as such as speaking, preparedness, question-answer, testing, discussion, public speaking and 
error correction. In a broader sense, a negative correlation was indicated between perceived competence in L2 
and anxiety level of L2 learners (MacIntyre & Charos, 1996) and a positive correlation was reported between 
perceived L2 competence and motivation (Shulyateva, 2016). 

To the best of the researchers’ knowledge, foreign language competence of non-English major prospective 
teachers, who will be teaching the students equipped with the afore-mentioned key competences in the not-
distant future, has not been previously investigated. Even though they are not non-English major, these teacher 
candidates are still supposed to attain a certain level of proficiency in English for several purposes: 

 to teach English in the short or long run (in the absence of EFL teachers at school) 

  to produce and implement youth projects (for international collaboration) 

  to follow new trends in education (teaching methods, techniques & tools) 

  to attend an international event on behalf of their institution 

  to teach abroad (within the framework of MoNE projects) 

  to get a better job at private schools 

  to further their education (2nd & 3rd circle degree programmes) 

  to get more access to Internet 

In order to bridge the research gap, the current research was set out to investigate perceived EFL 
competence of the non-English major Turkish prospective teachers with different specialisations. The term 
‘perceived competence’ was distinctively preferred in this particular research as ‘it refers to an individual’s 
judgment of his/her capabilities to carry out successfully the action required in various tasks’ (Bandura, 1986, 
cited in Kissau et al., 2013, p. 278), and it is positively correlated with actual L2 performance (MacIntyre et al., 
2002; Yashima, 2002; Dewaele, 2008; Lahuerta, 2014).  

 

Method 

Sampling  

217 non-English major undergraduate students attending a state university in Turkey were selected as 
participants through the purposive sampling method, which involves strategic selection of a diverse group of 
participants according to a priori criteria in order to capture and describe shared dimensions of a setting, 
experience, or phenomenon (Robinson et al., 2004). At the time of data collection, they were enrolled in six 
different teacher training programmes: (i) Classroom Teaching (30%), (ii) Psychological Counselling and Guidance 
(19%), (iii) Mathematics Teaching (16%), (iv) Turkish Teaching (15%), (v) Science Teaching (12%), and (vi) Social 
Sciences Teaching (8%).  

They had been offered EFL instruction in 4th year of their primary education for the first time, and taken it 
as a compulsory subject for 8 years prior to their higher education. It is noteworthy that they were expected to 
have attained B2 proficiency in English upon completing their high school education. Accordingly, they had been 
supposed ‘to understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the 
topic is reasonably familiar, to read articles and reports concerned with contemporary problems in which the 
writers adopt particular attitudes or viewpoints, to interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 
regular interaction with native speakers quite possible, to present clear, detailed descriptions on a wide range of 
subjects related to their field of interest, and to write clear, detailed text on a wide range of subjects related to 
their interests’ (CoE, 2001). However, they had to take another EFL course as compulsory part of their higher 
education with the aim of attaining A2 proficiency in the target language based on their readiness level in English. 
In other words, they had failed to attain B2 proficiency in English which was identified as the EFL curriculum 
objective in their high schooling. Hence, they took it for two more semesters in the previous year (three hours 
per week) to improve their competence in core language skills. Based on the course objective, they would be 
able ‘to communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on 
familiar topics and activities, to handle very short social exchanges, even though they can't usually understand 
enough to keep the conversation going themselves, to use a series of phrases and sentences to describe in simple 
terms their family and other people, living conditions, their educational background and their present or most 
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recent job, to write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate needs, and so 
on’ (CoE, 2001) at the end of the academic year.  

Most of the participants were females (78%), which was not specific to the current research as faculties of 
education are overwhelmingly attended by female rather than male students around the world. Approximately 
70% of them graduated from Anatolian high schools, followed by Anatolian teacher training high schools (5%), 
and science highs schools (4%) while 22% did not specify the type of high school they graduated. 

Data collection and analysis 

Data were collected through the EFL competence scale, which was simply prepared based on the proficiency 
levels in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (CoE, 2001). The participants 
were requested to provide their personal information such as gender, the programme they were enrolled in and 
the type of institutions they received high school education. Subsequently, they were provided five tables that 
include the self-evaluation statements concerning English proficiency across five core skills: (i) listening, (ii) 
spoken interaction, (iii) spoken production, (iv) reading, and (v) writing (cited in CoE, 2001). The scale was 
administered in the participants’ L1 for data reliability. Their responses were quantitatively analysed and the 
related findings were discussed and outlined in the following section. 

Findings 

Table 1 shows the overall percentages related to perceived competences of the participants across EFL 
skills.  

Table 1.  
Perceived Competences of the Non-English major Teacher Candidates. 

 Listening 
(%) 

Spoken Int. 
(%) 

Spoken Prod. 
(%) 

Reading 
(%) 

Writing 
(%) 

A1 30 39 30 20 27 
A2 30 31 36 33 36 
B1 26 16 20 32 24 
B2 7 8 11 8 8 
C1 4 4 3 5 3 
C2 3 2 0 2 2 
Total 100 100 100 100 100 

 
 

As displayed in Table 1, most of the participants evaluated themselves as A1 and A2 achievers in the target 
language particularly in spoken interaction (70%), followed by spoken production (66%), writing (63%), listening 
(60%) and reading (53%). Similarly, they feel relatively more competent in reading (40% B1 and B2 achievers) 
than other skills such as listening (33%), writing (32%), spoken production (31%) and spoken interaction (24%).  
Lastly, those who evaluated themselves as C1 and C2 achievers remained in minority for all skills. Namely, only 
3% of the participants felt competent enough in spoken interaction to ‘express themselves fluently and 
spontaneously without much obvious searching for expressions, to use language flexibly and effectively for social 
and professional purposes, and to formulate ideas and opinions with precision and relate their contribution 
skilfully to those of other speakers’ (CoE, 2001). Similar percentages were obtained for other skills. Figure 1 
illustrates the mean scores of their perceived competences calculated for each skill. 

 



 

1760 
 

 

Figure 1. Perceived competences of the non-English major teacher candidates across 

skills.   

[1=A1; 2=A2; 3=B1; 4=B2; 5=C1; 6=C2] 

As seen in Figure 1, the participants generally evaluated their English proficiency slightly over A2 level. They 
felt most competent in reading (2.60 out of 5.00), followed by listening (2.46), writing (2.33), spoken production 
(2.27) and spoken interaction (2.21). These findings largely overlap with Sayın and Aslan (2016) who previously 
reported that ELT students in Turkey do not feel confident enough in communication skills. Figure 2 provides a 
clearer picture of their perceived competences in receptive skills and productive skills.  

 

Figure 2. Perceived competences of the non-English major teacher candidates in 

receptive skills and productive skills 

As depicted in Figure 2, the participants feel more confident in receptive skills (listening and reading) than 
productive skills (spoken interaction, spoken production and writing). This finding partially overlaps with those 
reported in Wang (2006) and Öztürk (2009). It might be contributed to the more challenging and demanding 
nature of the productive skills in foreign language. The finding concerning perceived communication skills of the 
participants might also be attributed to the factors reported in previous research such as teaching and testing 
procedures, personal reasons, fear of negative evaluation and certain linguistic difficulties  (Balemir, 2009), 
educational system whereby communicative competence is not sufficiently promoted (Suleimenova, 2013), 
classroom stressors such as peers, making errors, being called on to speak spontaneously an publicly (Marzec-
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Stawiarska, 2015a; 2015b), factors such as such as speaking, preparedness, question-answer, testing, discussion, 
public speaking and error correction (Tercan & Dikilitaş, 2015).  

 

Discussion, Conclusion and Practical Implications 

The above-mentioned findings of the present research have indicated that the non-English major Turkish 
prospective teachers, who had taken eight-year EFL instruction before their higher education, evaluated 
themselves mostly as A1 and A2 achievers in EFL skills, followed by B1 and B2 achievers. C1-C2 achievers, on the 
other hand, constituted the minority in all language skills -especially in productive skills such as spoken 
production (2%) and writing (5%). In other words, they feel slightly more confident in receptive skills (listening 
and reading) than productive skills (spoken interaction, spoken production & writing). All in all, a substantial 
discrepancy was found between curriculum objectives for secondary EFL education in Turkey and the perceived 
competence of the participants. Namely, they mostly evaluated themselves as A2 achievers in English whereas 
they, as senior high school students, were expected to attain B2+ proficiency in English at the end of the academic 
year based on the identified learning outcomes in the revised secondary curriculum. This result is thought-
provoking particularly when considering positive correlation between perceived L2 competence and actual 
performance of L2 learners which was reported in the existing literature (MacIntyre et al., 2002; Yashima, 2002; 
Dewaele, 2008; Lahuerta, 2014). The finding in concern might stem from afore-mentioned factors such as 
linguistic difficulties, testing procedures and classroom stressors. It might also result from the fact that the 
teaching programmes were not designed in agreement with the curriculum objectives. In line with these 
assumptions, the following were outlined as practical implications.  

 Curricula for primary, secondary and higher education should be carefully redesigned in a way to 
complement each other –to include realistic objectives and learning outcomes prepared by taking expert 
opinions and practitioners into consideration. 

 Results of evaluation studies on the revised curricula/ educational reforms should be considered during the 
curriculum revision process (Yapıcıoğlu et al., 2016). 

 Using English outside the classroom and abroad -if possible (through exchange programmes and youth 
projects) should be encouraged.  

 Prospective teachers’ consciousness should be raised on the significance of competence in foreign languages 
as well as other key competences proposed by CoE (2006). 

 International communication and exchange of experience in pedagogical science, research and practice 
should be promoted as they are important sources for professional and career development, as well as for 
cultivation of the personality of teachers as a characteristic feature of the future educators (Kurincová & 
Klimentová, 2018). 

 For overcoming speaking anxiety, speaking skills should be taught in socially non-threatening settings rather 
than one-shot exam sessions to allow for greater learner performance (Tercan & Dikilitaş, 2015). Likewise, 
interaction with native speakers might be encouraged as it proved to have a positive impact on reducing 
anxiety and improving oral communication skills (Imura, 2004). Besides, autonomy-supportive teacher 
behaviours should be promoted as they were positively correlated with perceived competence and 
significantly and positively correlated with student's engagement in English speaking lessons and 
achievements (Dinçer, Yeşilyurt & Takkac, 2012). More specifically, the use of drama techniques might be 
recommended in foreign language classes as they significantly lower the speaking anxiety of EFL learners 
(Ataş, 2015). 
 
This particular study was limited to the investigation of perceived EFL competence of non-English major 

teacher candidates with Turkish L1. Further studies could be conducted with the participation of non-English 
major prospective teachers with different L1s. In addition, EFL competences of prospective teachers might be 
analysed and compared with their perceived competences to see whether they significantly differ. Finally, 
possible reasons of failure in achieving secondary EFL curriculum objectives might be investigated by eliciting 
expert opinion from programme developers and/ or practitioner views on the related curriculum. 
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Akademik Erteleme Davranışı ile Kendini Açma Düzeyi 

Arasında İlişki Var mıdır? 

Seda Türköz  344 , F. Sülen Şahin Kıralp 345 

 

 

Öz 

Temel iletişim becerilerinden biri olan kendini açma sağlıklı ilişkiler kurulmasında etkin rol oynamaktadır. Kişinin 
kendi ile ilgili duygu, düşünce ve yaşantılarını başkaları ile paylaşması veya aktarması olarak tanımlanabilecek 
kendini açma onun başkaları tarafından tanınmasına olanak verir. Bu nedenle kendini açma iletişimin başlaması, 
sürdürülmesi ve sağlıklı ilişkiler kurulmasında etkin role sahiptir. Kendini çok fazla açma veya kendini yetersiz 
açma sorun olarak kabul edilebilecek bazı davranışlara yol açabilir. Özellikle yetersiz açılım anksiyete, kendini 
diğerlerinden soyutlama gibi davranışlarla yansıma bulabilir. Bu da günümüz insanının bir başka istenmeyen 
davranışını akla getirmektedir: erteleme davranışı. Yaşam içinde zaman zaman bazı görev ve ödevleri ikinci plana 
atma veya erteleme davranışı görülebilmektedir. Güdülenme eksikliği, kötü zaman yönetimi erteleme davranışı 
nedenleri arasında sayılabilir. Erteleme davranışı yaşamın her döneminde gerçekleşebilir. Üniversite döneminde 
görülen akademik erteleme davranışı dikkat çekici boyutta olduğu literatürdeki araştırmalarda görülmektedir. 
Araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) özel bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 
akademik erteleme davranışları ile kendilerini açma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada gönüllü 
katılım gerçekleştiren 780 öğrenci yer almıştır. Araştırma tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama yönteminin ile 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda akademik erteleme ile kendini açma alt boyutları arasında 
cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anne ve baba tutumları değişkenlerine 
göre, anne tutumlarını koruyucu olarak algılayanların lehine, baba tutumlarında ise demokratik olarak 
algılayanların lehine bir sonuca varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kendini açma, akademik erteleme davranışı, iletişim, öğretmen adayı  

 

Abstract 

 Self-disclosure, which is one of the basic communication skills, plays an active role in establishing healthy 
relationships. Self-disclosure, which can be defined as sharing or transferring feelings, thoughts and experiences 
about oneself with others, allows it to be recognized by others. Therefore, self-disclosure has an active role in 
the initiation, maintenance and establishment of healthy relationships. Opening too much or not opening 
yourself can lead to some behavior that can be considered a problem. In particular, inadequate opening can find 
reflection by behaviors such as anxiety, abstraction from others. This suggests another undesirable behavior of 
modern life: procrastination. From time to time in the life of some tasks and assignments or postponement 
behavior can be seen. Lack of motivation may include poor time management procrastination behavior. 
Procrastination behavior can occur in any period of life. Academic procrastination behavior observed during 
university years is remarkable. The aim of the study is to investigate the relationship between academic 
procrastination behaviors and the level of self-disclosure of students studying at a university in the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC). 780 volunteer students participated in the study. The research was carried 
out with relational screening method. As a result of the data obtained, no significant difference was found 
between academic procrastination and self-disclosure sub-dimensions according to gender and department 
variables. According to the variables of mother and father attitudes, a conclusion was reached in favor of those 
who perceive mother attitudes as protective and in favor of those who perceived democratically in father 
attitudes.  

Keywords: Self-disclosure, procrastination behavior, communication, teacher candidate 
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Hızla gelişip, değişen dünyamızda bireyler çevre ile etkileşimlerini uyum içerisinde sürdürebilmek, bunun 
yanında gerek sosyal gerekse fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilmek için çaba sarf etmektedirler. Bireyler ihtiyaçlarını 
karşılarken diğer insanlarla sürekli etkileşim içerisine girmektedir. Toplumda sağlıklı ilişkiler kurulmasında 
bireylerin diğerleriyle kurdukları ilişkiler önemli rol oynamaktadır (Izgar ve Arslan, 2007).  

İletişim kurmada en önemli yollarından birisi olan kendini açma, kişilerin gerek planlayarak gerekse 
planlamadan sözel olarak gösterdiği davranışlar aracılığı ile kendileri hakkında bilgiyi iletmesidir. Kendini açma 
bir bilgidir. Birey karşısındakine kendisi hakkında özel ve karşısındakinin bilmediği bir bilgiyi paylaşmasıdır (Gürüz 
& Eğinli, 2014). 

Kişinin duygu, düşünce ve yaşantılarını başkaları ile paylaşması veya aktarması olarak tanımlanan kendini 
açma, bireyin diğer insanlar tarafından tanınmasına olanak vermektedir. Bireyler ancak, duygu ve düşüncelerini 
paylaşabildikleri zaman kişisel gelişimlerini tamamlayıp, toplumsallaşabilirler (Öksüz ve ark., 2017). 

Sağlıklı bir iletişimin başlatılabilmesi ve sürdürülebilmesinde kendini açma etkin bir role sahiptir. Bireylerin 
birbirlerini anlamalarını kolaylaştıran, yakın ilişkiler geliştirmeyi sağlayan ve bunun yanında kişiler arası çatışma 
ve saldırgan davranışların ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olduğu söylenmektedir (Kulaksızoğlu, 2000). 

Bireyin kendini çok fazla ya da yetersiz açması sorun olarak gösterilebilecek bir takım davranışlara neden 
olabilmektedir. Günümüzde kısa süreli rahatlık duygusu verdiği halde uzun sürede bireylere kaygı yaratabilen ve 
olumsuz durum olarak adlandırılan erteleme davranışı da bunlardan birisidir. Kaygının yanında, stres, suçluluk, 
düşük öz-yeterlik ve başarısızlık gibi birçok olumsuz duyguyu ortaya çıkarabilmektedir (Akbay ve Gizir, 2010). 

Yapılan araştırmalarda erteleme davranışının ilk başta bireye kısa sürece geçici de olsa rahatlama duygusu 
hissi yarattığı, ancak uzun vadede olumsuz sonuçları doğurduğu ve kişi üzerinde olumsuz duygular yarattığı 
söylenmektedir (Çetin, 2016). 

 Genellikle her insanın hayatında var olan bir davranış biçimi olan erteleme, bazı durumlarda bireyin 
hayatının tümünü etkileyen bir davranış özelliği olarak da görülmektedir. Bu davranış biçiminin akademik boyutu, 
akademik kökenli görevleri içermektedir. Bireylerin çeşitli sebeplerden dolayı akademik görevlerini 
geciktirmesidir (Bulut, 2014). 

İlgili alanyazın incelendiği zaman, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının dikkat çekici 
boyutta olduğu görülmektedir.  Akademik anlamdaki erteleme davranışının çoğu zaman öğrenciye ve ailesine 
uzun vadede maddi ve manevi kayba yola açacağı söylenebilir. Akademik ertelemenin yaratacağı huzursuzluk ve 
karamsarlık duygularının öğrencinin diğerleri ile olan ilişkisini etkileyebileceği düşünülebilir. Özellikle sürekli 
öğrenciler ile etkileşim içerisinde olan öğretmenlerin kendini yeterli ve uygun zamanda açabilmesi son derece 
önemlidir.  

Yukarıda açıklanan bu görüşlerden de hareketle araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
(KKTC) özel bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile kendilerini açma 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır. 

1) Öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile kendini açmaları cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri 
bölüme, algıladıkları anne ve baba tutumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

2) Öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile kendini açma düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

 

 

 

Yöntem 

Bu araştırmada, tarama modeli yöntemlerinden olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. İlişkisel tarama 
modeli, iki ya da daha çok sayıda değişkenin aralarındaki ilişkileri belirlenmek üzere incelendiği modeldir (Karasar, 
2002).  

 

Evren ve Örneklem 
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Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversitede gerçekleştirilen araştırmada söz konusu üniversitenin eğitim fakültesine 
bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne devam eden 780 üniversite 
öğrencisi yer almıştır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş ve tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Uygulamaların yapıldığı gün ve saatlerde sınıfta bulunan öğrenciler gönüllülük esasına dayanarak araştırmaya 
dahil edilmişlerdir. Öğrencilere ait demografik bilgiler şu şekilde özetlenebilir; öğrencilerin 51,41’i Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık (RPD) bölümünde, %48,59’u Okul Öncesi Öğretmenliği (OKÖ) bölümünde öğrenim 
görmektedir. Öğrencilerin %46,8’i kız, %53,3’si erkek öğrencidir. Öğrencilerin %57,2’si aylık gelirlerini orta düzey 
olarak belirtmiştir. Öğrencilerin annelerinin 10,4ü okuryazar değilken %26,7’si lise mezunudur. Babaların %4,1’i 
okuryazar değilken %26,5’i lise mezunudur. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı Tablo1’de 
verilmiştir.  

Tablo 1 .  

Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı. 

Değişken   Frekans % 

Cinsiyet  Kadın 366 46.8 
Erkek 416 53.2 

Bölüm RPD 402 51.4 
OKÖ 380 48.6 

  Anne Tutum Demokratik 212 27.1 
Koruyucu 386 49.4 
İlgisiz 90 11.5 
Otoriter 94 12.0 

  Baba Tutum Demokratik 246 31.5 
Koruyucu 224 28.6 
İlgisiz 123 15.7 
Otoriter 189 24.2 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Kendini Açma Ölçeği ve Akademik Erteleme Ölçeği kullanılmıştır. 
Ayrıca katılımcılara ait kişisel verileri toplamak üzere geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Kendini Açma Ölçeği 

Kendini açma düzeyinin belirlenmesi amacıyla, Wheelees ve Grotz (1976) tarafından geliştirilen ve Chen ve 

Marcus (2012) tarafından revize edilmiş, Türkçe uyarlaması ise Öksüz, Mersin ve Türker tarafından yapılan 

‘Kendini Açma Ölçeği’ (2017) kullanılmıştır. Niyet, miktar, olumluluk, dürüstlük ve kontrol olmak üzere beş alt 

boyutu olan ölçek, yedili likert tipi olup 18 madde içermektedir. Ölçeğin geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör 

analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre maddelerin faktör yükleri 0.53-0.86 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Ölçeğin tümünün güvenirliği için yapılan Cronbach alfa katsayısı 0.70 olarak belirlenmiştir. Alt 

boyutlarda ise, niyet alt boyutu 0.71, miktar alt boyutu 0.74, olumluluk alt boyutu 0.70, dürüstlük alt boyutu 0.75 

ve kontrol alt boyutu için 0.60 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test- tekrar test güvenirlik katsayısı 0.89 olarak rapor 

edilmiştir.  

 

Akademik Erteleme Ölçeği 

Akademik ertelemenin belirlenmesi amacıyla, Aitken (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Balkıs 

(2006) tarafından gerçekleştirilen ‘Akademik Erteleme Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı  α = .89, 

test- tekrar test güvenirliği için yapılan analizlerde Pearson korelasyon katsayısı r = .87, p<.001 düzeyinde anlamlı 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizler sonucunda faktör 

yüklerinin %38.38’ini oluşturan 6.14 özdeğerli bir faktör üzerinde toplandığı belirlenmiştir. Ölçek beşli likert tipi 

ölçek olup, 16 maddeden oluşmaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu 
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Araştırmada ayrıca katılımcılara ait kişisel bilgilerin toplanabilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından 
geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu form aracılığıyla katılımcıların cinsiyet, bölüm, anne-baba tutumu 
gibi demografik bilgileri toplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi  

Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogoraov Simirnov testi ile incelenmiştir. 

Basıklık ve çarpıklık değerleri de dikkate alındığında verilerin normal dağılım gösterdiği saptandığından verilerin 

analizinde parametrik tekniklere başvurulmuştur. Verilerin analizinde öncelikle katılımcılardan elde edilen 

bilgilere ilişkin ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri saptanmıştır. Daha sonra gruplar arasında 

farkın olup olmadığını belirlemek için ikili değişkenlerde bağımsız grup t-testi, ikiden fazla değişkenler için ise tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Kendini açma ve akademik erteleme düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenebilmesi amacıyla Perason Korelasyon analizi  kullanılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

Bu bölümde OKÖ ve RPD bölümü öğrencilerinin Kendini Açma ve Akademik Erteleme Ölçeğinden aldıkları 

puanlar üzerinde yapılan analizlerin sonucu sunulmuştur. Elde edilen bulguların daha rahat anlaşılabilmesi için 

önce öğrencilerin ölçeklerden elde ettikleri puanlara yer verilmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2 .  
Kendini Açma Ölçeği Alt Boyutlarından ve Akademik Erteleme Ölçeğinden Elde Edilen Puanlar. 

Kendini Açma  
Alt Boyutlar  

N Minimum Maximum x ss 

Niyet 782 3.00 21.00 14.70 3.79 

Miktar 782 4.00 28.00 16.09 4.45 

Olumluluk 782 3.00 21.00 10.98 3.42 

Dürüstlük 782 4.00 28.00 14.94 3.87 

Kontrol 782 2.00 14.00 7.91 2.64 

Akademik erteleme 782 23.00 67.00 46.22 7.01 

 
          Tablo 2’de görülebileceği gibi Kendini Açma Ölçeği alt boyutları olan Niyet alt boyutu (14,70±3,79)  Miktar 
alt boyutu (16,09± 4,45), Olumluluk alt boyutu (10,98±3,42), Dürüstlük alt boyutu (14,94±3,87) ve Kontrol alt 
boyutunda (7,91±2,64) puan elde ettikleri görülmüştür. Buna göre Dürüstlük alt boyutu hariç diğer alt boyutlarda 
ortalama düzeyde puan aldıkları saptanmıştır. Araştırmada yer alan öğrencilerin Akademik Erteleme Ölçeğinden 
elde edilen sonuçlara bakıldığında ise (46,22±7,01) ortalamanın üzerinde bir puan elde ettikleri görülmüştür.  

Araştırmanın ilk alt amacında RPD ve OKÖ bölümleri öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve kendilerini 
açma düzeyleri cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 
sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla uygulanan ilişkisiz örneklemler için t-testi analizi sonuçları Tablo 3’de 
verilmiştir. 
 
 
Tablo 3.  
AE ve KA Ölçeği Puanlarının Cinsiyet ve Öğrenim gördükleri Bölüm Değişkenine Göre T-testi Sonuçları. 

 

 

 

 

 

ÖLÇEK   Cinsiyet  N X  SD  t p 

         
Kendini 
Açma 

Niyet Kadın 366 14,76 3,95 0,42 0,27 
Erkek 416 14,64 3,65  

 Miktar Kadın 366 15,90 4,75 1,13 0,32 

Erkek 416 16,26 4,16  
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Araştırmada yer alan öğrencilerin akademik erteleme davranışları ve kendini açma düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak üzere yapılan analizlere göre cinsiyet değişkeninin 

anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür (p>.05). 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm değişkenine yönelik yapılan istatistiksel işlemler sonucunda 

akademik erteleme davranışlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>.05). Kendini açma alt 

boyutlarında ise bölüm değişkenine göre miktar, dürüstlük ve kontrol alt boyutlarında istatistiksel olarak bir farka 

rastlanmazken (p>.05) niyet [t(780)=5.85, p<.05]  ve olumluluk  [t(780)=2.88, p<.05]alt boyutlarında istatistiksel 

fark olduğu görülmüştür. Kendini Açma Ölçeği ‘niyet’ alt boyutunda Okul Öncesi öğretmen adaylarının puanları, 

‘olumluluk’ alt boyutunda ise psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencilerinin puanlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. 

Araştırmada kendini açma ve akademik erteleme davranışı ile ilgili incelenen diğer değişkenler de anne ve 

baba tutumları olmuştur. Tablo 4’de algılanan anne tutumuna ilişkin sonuçlar yer almaktadır.  

Tablo 4 .  
AE ve KA Ölçeği Puanlarının Anne Tutum Değişkenine Göre Anova Sonuçları. 

 

                                   Varyansın  

                                     Kaynağı 

Kareler  

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Niyet Gruplararası 35.304 3 11.768 .82 .48 

Gruplariçi 11192.261 778 14.386     

Toplam 11227.565 781       

Miktar Gruplararası 50.638 3 16.879 .85 .47 

Gruplariçi 15395.916 778 19.789     

Toplam 15446.554 781       

Olumluluk Gruplararası 25.905 3 8.635 .74 .53 

Gruplariçi 9102.633 778 11.700     

Toplam 9128.538 781       

Dürüstlük Gruplararası 120.481 3 40.160 2.70 .04 

 Olumluluk Kadın 366 10,85 3,49 0,98 0,25 

Erkek 416 11,09 3,36  
 Dürüstlük Kadın 366 14,73 3,98 1,42 0,28 

Erkek 416 15,13 3,77  
 Kontrol Kadın 366 7,89 2,77 0,23 0,19 

Erkek 416 7,94 2,53  
Akademik 
Ert. 

Toplam P Kadın 366 45,86 7,10 1,26 0,50 
Erkek 416 46,52 6,92    Bölüm  

Kendini 

Açma 

Niyet PDR 402 13.94 4.22 5,85 0,00 

OKÖ 380 15.50 3.08  

 Miktar PDR 402 16.09 4.65 0,01 0,99 

OKÖ 380 16.09 4.22  

 Olumluluk PDR 402 11.32 3.38 2,88 0,00 

OKÖ 380 10.61 3.43  

 Dürüstlük PDR 402 14.97 4.05 0,21 0,84 

OKÖ 380 14.91 3.68  

 Kontrol PDR 402 7.85 2.73 0,72 0,47 

OKÖ 380 7.98 2.55  

Akademik 

Ert. 

Toplam P PDR 402 46.62 6.02 1,64 0,10 

OKÖ 380 45.80 7.90  
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Gruplariçi 11573.695 778 14.876     

Toplam 11694.175 781       

Kontrol Gruplararası 122.804 3 40.935 5.97 .00 

Gruplariçi 5334.456 778 6.857     

Toplam 5457.260 781       

Akademik Ert Gruplararası 89.661 3 29.887 .61 .61 

Gruplariçi 38257.622 778 49.174     

Toplam 38347.284 781       

 

Tablo 4’ de görülebileceği gibi Kendini Açma ölçeğinin niyet, miktar ve olumluluk alt boyutlarında 
öğrencilerin algıladıkları anne tutumuna göre istatistiksel olarak bir farka rastlanmamıştır (p>.05). Buna karşın 
dürüstlük [F(3-781)=2.70, p<.05] ve kontrol [F(3-781)=5.97, p<.05] alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 
farka rastlanmıştır. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak üzere yapılan analizler sonucunda dürüstlük 
ve kontrol alt boyutlarında anne tutumunu koruyucu olarak algılayan öğrencilerin lehine anlamlı farka 
rastlanmıştır.  

Öğrencilerin akademik erteleme davranışlarında ise algılanan anne tutumuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı farka rastlanmamaıştır (p>.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5.  
AE ve KA Ölçeği puanlarının Baba Tutumu değişkenine göre Anova sonuçları 

 

                                   Varyansın  

                                     Kaynağı 

Kareler  

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Niyet Gruplararası 42.082 3 14.027 .98 .40 

Gruplariçi 11185.483 778 14.377     

Toplam 
11227.565 781       

Miktar Gruplararası 226.872 3 75.624 3.87 .01 

Gruplariçi 15219.682 778 19.563     

Toplam 15446.554 781       

Olumluluk Gruplararası 34.584 3 11.528 .99 .39 

Gruplariçi 9093.954 778 11.689     

Toplam 9128.538 781       

Dürüstlük Gruplararası 47.762 3 15.921 1.06 .36 

Gruplariçi 11646.414 778 14.970     
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Toplam 11694.175 781       

Kontrol Gruplararası 22.244 3 7.415 1.06 .36 

Gruplariçi 5435.016 778 6.986     

Toplam 5457.260 781       

Akademik Ert Gruplararası 89.924 3 29.975 .61 .60 

Gruplariçi 38257.359 778 49.174   

Toplam 38347.284 781      

 

Araştırmada bir diğer değişken olan baba tutumuna göre öğrencilerin kendini açmalarına ilişkin yapılan 
Anova testi sonucunda sadece Kendini Açma Ölçeğinin miktar alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farka 
rastlanmıştır [F(3-781)=3.87, p<.05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak üzere yapılan analizler 
sonucunda baba tutumunu otoriter olarak algılayan öğrencilerin lehine anlamlı farka rastlanmıştır. Öğrencilerin 
akademik erteleme davranışlarında ise algılanan baba tutumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farka 
rastlanmamıştır (p>.05). 

 

 

 

 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile kendini açma düzeyleri 

arasında ilişki var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6 .  
AE ve KA arasındaki Korelasyon 

 

  niyet miktar olumluluk dürüstlük kontrol akademik 

niyet Pearson  
1 .038 -.105** -.106** .030 -.078* 

Sig. (2-tailed)   .284 .003 .003 .403 .029 

N 782 782 782 782 782 782 

miktar Pearson 
.038 1 .169** .221** .182** -.032 

Sig. (2-tailed) .284   .000 .000 .000 .372 

N 782 782 782 782 782 782 

olumluluk Pearson 
-.105** .169** 1 .221** .229** .030 

Sig. (2-tailed) .003 .000   .000 .000 .410 

N 782 782 782 782 782 782 

dürüstlük Pearson  
-.106** .221** .221** 1 .200** .032 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000   .000 .377 

N 782 782 782 782 782 782 

kontrol Pearson 
.030 .182** .229** .200** 1 -.003 
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Sig. (2-tailed) .403 .000 .000 .000   .943 

N 782 782 782 782 782 782 

akademik Pearson 
-.078* -.032 .030 .032 -.003 1 

Sig. (2-tailed) .029 .372 .410 .377 .943   

N 782 782 782 782 782 782 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin yapılan Korelasyon analizi sonucunda Tablo 6’ de de görüleceği 
gibi, akademik erteleme ile kendini açma niyet alt boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönde bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen veriler ışığında cinsiyet değişkeni açısından Kendini Açma Ölçeği alt boyutları ve Akademik 
Erteleme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bilindiği gibi literatürde cinsiyet 
değişkeni farklı sonuçlar verebilmektedir. Örneğin Aşık (1992)’ın kendini açma ile ilgili olarak yaptığı çalışmadan 
elde ettiği sonuçlar eldeki araştırma verisini desteklerken Şahin (2011), Dizmen (2006), Gültekin (2001) ve Arslan 
(2018)’in yapmış olduğu çalışmalar eldeki araştırma verisinden farklılık göstermektedir. Bu bilgiler ışığında 
kadınların ve erkeklerin kendini açma düzeylerinin farklı olmadığı ve kendini açma davranışını etkileyen olası 
başka etkenler olabileceği düşünülmektedir. Akademik erteleme ile ilgili literatüre bakıldığında birbiri ile çelişen 
sonuçlar göze çarpmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar Özer ve Altun (2011), Gülebağlan (2003) ve 
Ekşi ve Dilmaç (2010)’un yapmış olduğu araştırma ile paralellik göstermektedir. Kız öğrencilerin akademik 
ertelemeleri ile erkek öğrencilerin akademik erteleme davranışları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
Bu bulgu, akademik erteleme davranışının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğine işaret etmektedir. 
Buna karşın bazı çalışmalarda kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha sık akademik erteleme davranışı 

sergilerken (Paludi ve Frankell-Hauser, 1986), bazı araştırmalarda ise erkek öğrenciler de daha sık 

görülebilmektedir (Özer, 2005). Söz konusu araştırma sonuçlarından hareket ederek, cinsiyet değişkeninin 

kendini açma davranışı ve akademik erteleme ile ilgiliyorum yapabilmek için yeterli olmadığı öne sürülebilir. 

Öğrencilerin kendini açma davranışlarına bölüm değişkeni açısından bakıldığında kendini açmanın niyet ve 
olumluluk alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmıştır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 
saptamak için yapılan analizler sonucunda niyet alt boyutunda Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde, olumluluk 
alt boyutunda ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin puanlarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Buna göre OKÖ bölümünde öğrenim gören öğrencilerin PDR öğrencilerine göre daha 
bilinçli ve isteyerek kendini açma davranışı sergilediği söylenilebilir. Bunun yanı sıra, PDR öğrencilerinin de OKÖ 
bölümünde öğrenim gören öğrencilere göre daha çok sahip oldukları olumlu yönlerde kendini açtığı görülmüştür. 
Izgar ve Arslan (2007) tarafından yapılan benzer bir araştırmada Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümündeki 
öğrencilerin, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilere oranla kendilerini daha rahat 
açtığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde okuyan öğrencilerin alana 
bağlı olarak almış oldukları derslerden ve eğitimden dolayı kaynaklandığı söylenilebilir. Akademik erteleme 
davranışlarına bakıldığı zaman ise, öğrencilerin bölümlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
görülmüştür. Bu sonuç, Berber Çelik (2014)’ün yapmış olduğu çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile kendini açma durumunda algılanan anne tutumuna  
bakıldığı zaman, akademik erteleme puanlarında herhangi bir istatistiksel farka rastlanmazken kendini açma alt 
boyutları olan dürüstlük ve kontrol alt boyutlarında istatistiksel farka rastlanmıştır. Farkın hangi tutumlar olduğu 
incelendiğinde anne tutumlarını demokratik ve koruyucu algılayanların kendini açma da daha kontrollü olduğu 
belirlenmiştir. Anne tutumunu koruyucu olarak algılayanların kendini açmada daha samimi olduğu ve daha derin 
açabildiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç Yılmaz (2010)’un yapmış olduğu çalışma sonuçları ile paralellik 
göstermektedir. Araştırmada, anne tutumu koruyucu ve demokratik olarak algılayan çocuklarının kendilerini 
daha rahat açtıkları sonucuna varılabilir. Anne tutumunun koruyucu ve demokratik olması öğrencilerin kendini 
açmasında etkili olduğu söylenilebilir.   

Araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen veriler sonucunda baba tutumu ile akademik erteleme 
davranışları arasında istatistiksel olarak bir farka rastlamamıştır. Öğrencilerin halihazırda akademik erteleme 
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davranışı sergiledikleri göz önünde bulundurulursa eldeki değişkenlerin akademik erteleme davranışını anlama 
açısından yeterli olmadığı öne sürülebilir. Baba tutum değişkeni ile kendini açma niyet, olumluluk, dürüstlük ve 
kontrol alt boyutlarında da istatistiksel olarak bir farka rastlanmazken, miktar alt boyutunda istatistiksel olarak 
anlamlı farka rastlanmıştır. Bu bulgulara göre, babası demokratik olan öğrencilerin, diğer öğrencilere oranla 
açılma sıklığı ve süresi daha iyi olduğu söylenebilir.  

 Elde edilen veriler sonucunda akademik erteleme ile kendini açma niyet, miktar ve kontrol alt boyutlarında 
negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanı sıra olumluluk ve dürüstlük alt boyutlarında 
pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre, isteyerek ve bilinçli,  açılma sıklığını 
ve süresini ayarlayabilen, ayrıca kendini açmada samimiyeti dikkate alan bireylerin akademik erteleme davranışı 
gösterme ihtimali de düşmektedir denilebilir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şu öneriler getirilebilir. 

- Öğretmenlerin öğrenci, öğretmen ve veli ile sürekli ve sağlıklı iletişim içinde olma zorunluluğu da 
gözönünde bulundurularak rehberlik servislerinde grup çalışmaları yapılarak öğrencilerin kendilerini olumlu, 
istekli yönde açmaları desteklenebilir.  

-Akademik erteleme konusunun daha farklı değişkeler ile ele alınarak incelenmesi aday öğretmenlerin 
alacağı yardımları belirleme konusunda da katkı sağlayacaktır. Örneğin kişilik özellikleri ile birlikte yapılacak 
çalışmalar bu davranışın nedenlerinin daha iyi tanımlanmasını sağlayabilir. 

-Üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren birimlerin akademik erteleme ile başetme 
konusunda destek programlar sağlaması yönünde çalışmalar yapılabilir. 

-Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin de bulunduğu karma çalışmalar yapılıp, daha kapsamlı 
sonuçlara ulaşılabilir. 
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Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında Ölçme-

Değerlendirme Alanının İncelenmesi 

Şerife Ertuğrul 346  

 

Özet 

 Bu çalışmada, 2017 yılında hazırlanan ve taslak olarak basılan, 2018 yılında son hâlini alan İlkokul Türkçe Dersi 
Öğretim Programının (yeni program) ölçme ve değerlendirme alanı incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Ayrıca programın ölçme ve değerlendirme alanı hakkında Türkçe branş öğretmenlerinin görüşleri 
alınmıştır. Veriler 2018-2019 öğretim yılında uygulanmaya başlanacak İlkokul 1-4. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 
Programı Kılavuzu’ndan elde edilmiştir. Veriler toplanırken doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Sonuç 
olarak şunlar söylenebilir: İlkokul 1-4. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun ölçme-
değerlendirme boyutunun açıklamalar bölümünde temel becerilerin nasıl ölçülüp değerlendirileceğine yönelik 
herhangi bir açıklama ve ölçme-değerlendirme aracı örnekleri arasında temel becerileri ölçme ve 
değerlendirmeye yönelik örnekler yoktur. Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Yeni program önceki programlara 
göre daha az açıklayıcıdır. 

 “Öz” bölümüne lütfen alt başlık eklemeyiniz. Ancak “öz”ünüzde giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç 
bölümünlerine yer veriniz. “Öz” 150-250 kelime aralığında olmalıdır. Kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. 
Metin yazılırken her sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm, sol kenarından 3.5 cm, sağ kenarından 2.5 cm boşluk 
bırakılmalıdır. Paragraflar arasında 6 nk boşluk bulunmalıdır. Metin “Calibri” 10 punto ile ve tek satır aralığında 
yazılmalıdır. Bildiriniz için lütfen bu şablonu kullanınız. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim, öğretim programı, ölçme ve değerlendirme  

   

Abstract 

 In this research, the measurement and assessment  site of Turkish lesson curriculum which was prepared and 
printed as a draft at 2017 and took the final state at 2018 is examinated. Also the opinion of the Turkish teachers 
are asked about the measurement and assessment  site of Turkish lesson curriculum In this research, drag 
method is used. Datas are obtained from the primary school curriculum. Document review is used while the 
datas are collected. As a resulting we can say that; there is no explanation how basic skills will be ossesed and 
evoluated at the explanation part of the primary school 1-4 classes. Turkish Lesson Teaching Program and Guide’s 
measurement and assessment  dimention and also there isn’t no sample of measurement and assessment  tool 
smples. As a result we can say that; the new curriculum is less explanatary than the old prorammes. 

 

Keywords: : Instruction, curriculum, measurement and assessment 

 

Giriş 

Eğitimde niteliğin gelişmesi, eğitim kurumlarının uğraştığı en önemli alandır. Örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında bütün eğitim faaliyetleri önceden hazırlanan bir programa göre yürütülür. Bağlı bulunan kurumda 
hangi davranışların kazandırılacağı eğitim programlarında yer alır. Bu nedenle eğitimin niteliği büyük ölçüde 
uygulanan programa bağlıdır. Uygulanan programların yetersizlikleri giderildikçe, toplumsal ve bilimsel 
gelişmelere göre yenilendikçe eğitimin niteliği artar. Dünyada ve ülkemizde de eğitimde uygulanan programlar 
zaman zaman yenilenmektedir. 

Devlet kurduğu eğitim sisteminde yetiştireceği insanlarda görmek istediği davranışları eğitim programına 
dönüştürerek okullara gönderir. Eğitim programında yer alan eğitsel amaçların dayanağı başta anayasa olmak 
üzere eğitim sistemine ilişkin yasalardır. Devlet, öğrencide bir yurttaş olarak bulunmasını istediği davranışları 
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Anayasa’da, Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ve Yükseköğretim Kanunu’nda Millî Eğitimin Amaçları başlığında 
göstermiştir (Başaran, 2006, 329). 

Öğretimde, öğretim yılı, yarıyıl, ders saati gibi kullanılan zaman dilimlerinde önceden hazırlanmış öğretim 
programlarına göre planlama yapılır. Öğretim programına göre ders kitapları hazırlanıp okullara dağıtılır. 
Öğretmenler, dağıtılan kitaplara göre eğitim faaliyetlerini düzenler. Yapılan faaliyetlerin seviyesini ölçmek için 
öğretim aralarında veya sonlarında değerlendirmeler yapılır. Öğretim programlarında bu yapılacak ölçme ve 
değerlendirmelerin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalar da yer alır. 

 

Problem 

Ülkemizde ilkokullarda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanacak olan Türkçe 
dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme bölümlerinin yeterli midir? 

 

Alt Problemleri  

1. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı hangi öğretim programı yaklaşımı dayanmaktadır?  

2. Öğretim Programının Perspektifi nedir? 

3. Öğretim programına yön veren ölçme ve değerlendirme ilkeleri nelerdir? 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan 
öğretmen ve akademisyenlerden kurulan komisyon tarafından 2017 yılında taslak olarak hazırlanan ve 2018 
yılında son hâli verilerek basılan Türkçe Dersi Öğretim Programı (yeni programı), yine Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiş; 15.01.2018 tarih ve 2724 
sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmış ve 2017 yılında birinci-beşinci sınıflar için ayrı ayrı basılmış olan Türkçe 
Programının ölçme ve değerlendirme alanlarının incelenmesidir.  

 

Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma yenilenen öğretim programının ölçme değerlendirme bölümleri hakkında açıklayıcı bilgiler ve 
tespitlerle yeni programı tanımak isteyen akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve öğretmenlere rehberlik 
edecektir. 

 

Sayıltılar  

Gönüllü Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini içtenlikle yansıtacağı varsayılmıştır. 

 

Sınırlılıklar 

Araştırma 2018 yılında yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim programı ve edinilen kaynaklar ile sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

Bu çalışma boyunca, 2018 yılında basılan Türkçe Dersi Öğretim Programı, “yeni program”; diğer programlar 
ise “önceki program” olarak adlandırılmıştır. 

Zaman: Yöneticilerin yönetsel eylemlerine ayırdığı çalışma zamanını kapsamaktadır. Eğitim-öğretim 
işleri:Yıllık, haftalık,günlük öğretimlerin planlanarak uygulandığı, sınıf ve zümre toplantıları, öğretmenlerin sınıfta 
ziyaret edilmesi,ders araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitici kol etkiliklerini planlama,başarının değerlendirilmesi 
vb. konuları içeren yönetsel etkinliklerdir.  
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Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma modeli yöntemiyle doküman inceleme ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu 
çalışmanın evreni MEB tarafından 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında okutulan öğretim programıdır. Örneklemi 
ise MEB tarafından 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında okutulan Türkçe Dersi Öğretim Programının ölçme 
değerlendirme alanı ve programların başarı düzeyi hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen Türkçe branş 
öğretmenlerdir. Görüşmecilerin öğretim programının ölçme değerlendirme bölümünü incelemesi yapılarak ve bu 
bölüm ile ilgili Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınarak betimsel analiz yapılmıştır.  

 

Katılımcılar  

Türkçe branş öğretmenlerinden  2018-2019 Eğitim öğretim yılında okutulan Türkçe Dersi Öğretim 
Programının ölçme ve değerlendirme bölümleri hakkında görüşleri alınmıştır.  

 

Bulgular 

Önceki öğretim programlarında temele hangi öğrenme ya da öğretme yaklaşımının alındığı belirtilirken 
yenilenen 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının Türk Millî Eğitim Programları başlığı altındaki “ … üst bilişsel 
becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle 
ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir 
öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.” ifadesinden programın, bütünleşmiş bir program olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer öğretim programlarından farklı olarak bu programda öğrencilere aktarımı istenen on kök 
değer ve sekiz yetkinlik programda yer almaktadır. 

Araştırmanın alt problemleri şunlardır:  

1. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı hangi öğretim programı yaklaşımı dayanmaktadır?  

2. Öğretim Programının Perspektifi nedir?  

3. Öğretim programına yön veren ölçme ve değerlendirme ilkeleri nelerdir?  

4. Türkçe Öğretmenlerinin Programın Ölçme Değerlendirme Alanına İlişkin Görüşleri nelerdir?  

İlk üç altı problemin sonuçları Türkçe Öğretim Programından alınmıştır. Dördüncü alt problemin cevabı 
öğretmenlerden alınmıştır. Öğretmenler geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinden ziyade çağdaş 
yöntemlerin desteklenmesi olumlu karşıladıklarını; Programın tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerini 
destekleyip merkezi sınavların test şeklinde olması ve bunların merkezi sınavlarda uygulanmaması olumsuz 
karşıladıklarını; Yeni program öncelikle öğretmenlerin yeterliliğinin arttırılmasının önemini ön plana çıkardığını; 
Programın ölçme ve değerlendirme konusunda öğretmene yol çizme, bir çerçeve belirlemek görevini yerine 
getirdiğini; Programda ölçme ve değerlendirme uygulamalarında çok büyük farklılıklar olmadığını, ancak önceki 
programlarda ölçme değerlendirme örnek formlara programda yer verilirken bu programda yer verilmediğini; 
Programın süreç değil ânı değerlendirdiği; Programın bireyselleştirme ön plana çıkmış, öğrencinin çok yönlü 
gelişimi amaçlanmış, öğrenmeye aktif katılımı hedeflendiği; Programın öğrenci yaş özellikleri ve bireysel 
farklılıkları da dikkate alınarak öğrenciye dönütler verilmesinin istenmesini olumlu karşılandığı belirtmişlerdir. 
Genel anlamda öğretmenler, programın ölçme değerlendirmenin bireysel farklılıkları dikkate alarak süreklilik 
istemesini, aralarda öğrencilere dönütler vermesini olumlu bulmuşlardır. Ancak tamamlayıcı ölçme ve 
değerlendirme tekniklerini öneren programa karşın merkezi sınavların klasik test olmasının öğrencide çelişki 
yaratacağını ve bunun programın olumsuz bir özelliği olduğunu vurgulamışlardır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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Programda ölçme değerlendirmenin sürekliliği ve bireysel farklılıklara göre yapılması önerilmektedir. Bu 
durum ülkemizdeki sınıf mevcutlarını düşününce öğretmen iş  yükünü, fotokopi masrafını artıracaktır. Formların 
belirsizliği öğretmenin alan yetersizliği nedeniyle uygulanamayacaktır. 

Türkçe dersine ve eğitim programlarına ilişkin yukarıda sayılan çalışmalar bulunmakla birlikte Türkçe dersi 
eğitim  öğretim programının ölçme değerlendirme alanının incelenmesinin  tek başına ele alındığı bir çalışma 
olmadığı görülmektedir. 

Hezen (2009), “İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun Ögelerinin Öğretim 
Programı’nda Yer Alan Temel Becerileri Geliştirmeye Uygunluğu” adlı yüksek lisans tez çalışmasında İlköğretim 1-
5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun ölçme değerlendirme boyutunun açıklamalar 
bölümünde temel becerilerin nasıl ölçülüp değerlendirileceğine yönelik herhangi bir açıklama olmadığını ve 
İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun ölçme değerlendirme boyutunun ölçme-
değerlendirme aracı örnekleri arasında temel becerileri ölçme ve değerlendirmeye yönelik örnekler olmadığını 
belirterek bu çalışma ile aynı sonuçları bulmuştur. 

Rençber (2008), “Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş, 
Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” adlı yüksek lisans tez çalışmasında “Uygulanması gereken formlar, öğrenciyi 
çeşitli yönleri ile değerlendirme ve gelişimini izleme fırsatı verdiği gibi yapılan öğretimin ne derece etkili olduğu 
konusunda da öğretmene rehberlik eder. Ancak uygulanması gereken formların fazlalığı ve uygulama için uzun 
zaman ve maliyet gerektirmesinin özellikle kalabalık sınıflarda uygulama güçlüğü yarattığı düşünülmektedir.” 
sonuçları programla birlikte artan öğretmen sorumluluğunu ağırlaşacağını gibi öğretmene ve idareye kırtasiye 
yükü getireceğini” belirtmektedir. 

ERG (2005), Yeni Öğretim Programlarını İnceleme Ve Değerlendirme Raporu’nda ölçme ve değerlendirme 
sürecinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenin elinin altında bilgisayar, baskı makinesi vb. 
araçların bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca Program kitabının sonuna sıralanmış birçok aracın 
nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamaların yetersiz oluşu nedeniyle öğretmenin klasik yola 
dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak oluşabilecek diğer önemli bir sorun da 
öğretmenlerin bu kadar çeşitli ölçme araç ve yöntemini doğru kullanabilmesi için eğitilmeleri esnasında çıkacaktır. 
Ayrıca uygun eğitim verilse bile gerek kalabalık sınıflar gerekse birleştirilmiş sınıflar gerçeği dolayısıyla öğretmene 
fazla bir iş yükü binmesi söz konusudur. 

Şahin (2007), “Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezinde 
“ Yeni programda, bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğrenme stratejisi benimsenmiştir. 
Programın bu anlayışı öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirilen çoklu değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Bilgi ve becerilerin 
değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan 
testlerin kullanılmasının yanında, süreci değerlendirmeye yönelik olarak gözlem formları, görüşmeler, kendini 
değerlendirme ölçekleri, çalışma dosyaları vb. araç ve yöntemler de önerilmiştir.” sonuçları yenilenen programda 
ölçme değerlendirme teknik önerinde çok farklılık olmadığını göstermektedir. 

Göçer, (2007), “İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi” adlı 
bildiri makalesinde Türkçe ders kitaplarında dil becerisine yönelik etkinlikleri yetersiz bulmuştur. 

Program değerlendirme formlarının sıklıkla ve sürekli kullanımını önermektedir. Program, öğrencilerin 
gelişimsel farklılıkları, sınıf seviyeleri farklılıklarını neden göstererek değerlendirme formlarına yer vermemiştir. 
Yenilenen programda öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine yönelik çeşitli alanlarda kendini 
değerlendirme ölçeklerine, formlara öğretmen insiyatifine bırakılmıştır. Ölçme değerlendirme konusunda 
yetersiz öğretmenler için bu bir sorundur. Ayrıca seçilen ders kitabı yazarlarının bu formları ders kitapları içinde 
kullanmaları gerekmektedir. 

Bu çalışma, öğretim programı uygulandıktan bir yıl sonra, yani program uygulandıktan sonra öğretmen 
görüşleri alınarak tekrar edilmelidir. Bu öğretmenlerin programı uygularken yaşayacağı problemleri; aynı 
zamanda kullanılan ders kitaplarının yazarlarının programın ölçme ve değerlendirme alanını nasıl algıladıkları da 
ortaya çıkacaktır. Buradan elde edilen veriler ile bu araştırmadaki veriler tekrar karşılaştırılabilir. 



 

1779 
 

 

Kaynakça 

Şahin (2007), Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi. Elementary Education 
Online, 6(2), 284-304. 

Başaran, İ.E., (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ankara: Ekinoks Yayınları, 329. 

ERG (2005), Yeni Öğretim Programlarını İnceleme Ve Değerlendirme Raporu. Sabancı Üniverisitesi Yayınları, 
İstanbul. 

Rençber (2008), Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş, 
Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. 

Hezen, E. (2009) Elvan, Z. (2007). İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun 
Ögelerinin Öğretim Programı’nda Yer Alan Temel Becerileri Geliştirmeye Uygunluğu. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

MEB, Türkçe Dersi (1-8. SınıfIar) (2018) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara. 

 

 

 

  



 

1780 
 

Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Farklı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Ömer Saylar 347 , Elif Yavuz 348  

 

Öz 

Çevre eğitimi dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için vazgeçilmez olan bir araçtır. 
Çevre eğitimi verilirken de bireylerin çevresel tutumlarının belirlenmesi ve hangi değişkenlere bağlı olduğu 
oldukça önemlidir. Bu çalışma ise Ankara iline bağlı Etimesgut ilçesindeki bir okulda öğrenim gören öğrencilerin 
çevresel tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulama 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıfta 
öğrenim gören 26 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan alan araştırmasında tarama m odel i  kullanılmış ve 2 
bölümden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Bu ölçeğin ilk kısmı kişisel bilgiler kısmı iken ikinci kısım çevresel tutum 
ölçeğidir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına 
göre gruplandırılarak frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar 
katılımcılara teyit ettirilmiş ve uzman incelemesine başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır. Sonuç 
olarak, öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan besleme ve çevre ile ilgili faaliyetlere 
katılma gibi değişkenlerin belirleyici etkenler olduğu belirlenmiştir. Fakat katılımcı sayısının az olması nedeniyle 
öğrencilerin fen bilimleri ders başarısı ve anne-baba eğitim düzeyleri ile çevresel tutumları arasındaki fark 
incelenememiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Tutum, Çevre Bilgisi 

  

Abstract 

Environmental education is an indispensable tool for eliminating the problems that may end the world. 
While environmental education is given, it is very important to determine the environmental attitudes of 
individuals and to which variables they depend. The aim of this study was to investigate the environmental 
attitudes of students attending a school in Etimesgut district of Ankara. The application was applied to 26 
students in 5th grade in 2018-2019 academic year. In the field research, a screening model was used and a scale 
consisting of 2 parts was applied. The first part of this scale is the personal information part and the second part 
is the environmental attitude scale. The data obtained were evaluated and the frequency and percentage values 
were calculated by grouping the data according to the frequency of the answers. The data and comments 
obtained in the study were confirmed to the participants and the internal validity was increased by applying the 
expert examination. However, due to the low number of participants, the difference between the students' 
achievement in science courses and their parental education levels and environmental attitudes could not be 
examined. 

  

Keywords: Environment, Environmental Attitude, Environmental Knowledge 

 

Giriş 

Canlıların içinde bulunduğu ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü ortam yaşadığı çevredir. İnsanoğlu var 
oldukça yaşanabilir bir çevreye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle çevrenin önemsenmesi ve gereken 
özenin gösterilmesi bir insanlık görevidir. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşması, içinde yaşayan 
bireylerin bu konuda bilinçli ve duyarlı olmasına bağlıdır. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ancak toplumun 
bilinçlenmesiyle gerçekleşir. Küçük yaşlardan itibaren verilen iyi bir çevre eğitimi bu bilincin oluşmasında çok 
önemli katkı sağlayacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalar bu gerçekleri en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Aynı 
zamanda insandaki çevre bilincinin algılanması, çevre sorunlarının tespit edilmesi ve sorunları ortadan kaldıracak 
önlemler de kişiye bu eğitimle kazandırılabilir. Çevre için eğitim; bir bütün olarak, çevreye ve onunla ilgili 

                                                           
347 Gazi Üniversitesi, Türkiye,osaylar@gazi.edu.tr 
348 Gazi Üniversitesi, Türkiye,ecaliskan029@gmail.com 
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problemlere karşı duyarlı ve ilgili, bireysel ve toplumsal olarak, günümüz problemlerinin çözümüne ve 
gelecektekilerin önlenmesine yönelik çalışmaları yapabilecek bilgi, tutum, davranış, güdü ve becerilere sahip bir 
dünya toplumu yaratma süreci olarak tanımlanabilir ( Atasoy & Ertürk, 2008). Çevre eğitimi, ailede başlayan ve 
okulda süren bir eğitimdir. Eğer aile içerisinde bu konuda yeterli eğitim verilememişse, okuldaki eğitim daha 
önem kazanmaktadır. Bu nedenle, toplumsal olarak okul sistemi içinde çevreyle ilgili verilen eğitimin; içeriğinin, 
kapsamının, niteliğinin önemli olduğu ifade edilmiştir (Akınoğlu & Sarı, 2009). 

 Çevre eğitiminin, artan çevre problemlerinin kontrol altına alınmasında ve çevreye karşı duyarlı 
vatandaşlar yetiştirilmesinde önemi oldukça fazladır (Ertürk, 2017). Özellikle çocukların çevreyi daha iyi 
tanımasını sağlayacak, eğitim gezileri gibi etkinlikler, çevreye yönelik olumlu tutum kazandırmada çok etkili 
olmaktadır (Ertürk, 2017). Çocuklarımızda çevreyi korumalarına yardım edecek zengin bir çevresel duygu ve 
düşünce oluşturmak, doğal kaynakları korumaya yönelik kanunlar yapmaktan çok daha fazla olumlu etkilere 
sahiptir (Öztürk ve diğerleri, 1998: 99). 

 Yetişen yeni nesillerin çevre konusunda ki tutum ve davranışları çevre bilincinin oluşmasında çok önemlidir. 
Bu nedenle 5. Sınıftaki öğrencilerin çevre bilinçlerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla böyle bir çalışma 
yapılmıştır. Alınabilecek tedbirler ve uygulanabilecek programlar bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir. 

 

Yöntem 

Yaptığımız bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli var olan bir durumu olduğu haliyle 
betimlemeye çalışır. Araştırmaya konu olan olayın, nesnenin ya da bireyin, bulunduğu koşullar içerisinde olduğu 
gibi tanımlanmasına çalışılır. Tarama modelinde olayı, nesneyi ve kişileri herhangi bir şekilde etkileme ve 
değiştirme çabası gösterilmez, bilinmek istenen şeyler gözlenip belirlenir. Yapılan anket sonucunda elde edilen 
veriler değerlendirilmiş ve veriler verilen cevapların sıklığına göre gruplandırılarak frekans ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ve yorumlar katılımcılara teyit ettirilmiş ve uzman incelemesine 
başvurularak iç geçerliğin arttırılması sağlanmıştır.  

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili, Etimesgut ilçesinde bulunan bir özel ortaokuldaki beşinci sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 26 öğrenci yapılan çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların özelliklerine 
bakıldığında 26 öğrencinin 15’i kız, 11’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Evcil hayvan besleyen 17 öğrenci iken, 
beslemeyen 9 öğrenci vardır. Çevre faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 14 iken katılmayan öğrenci sayısı 12’dir. 
Fen bilimleri ders notu 85 puan ve üzeri olan öğrenci sayısı ise 25 yani katılımcıların tamamıdır. Yine aynı şekilde 
anne ve baba eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrenci sayısı 25’tir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerinin çevresel tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla beşinci sınıfta öğrenim 
gören 26 öğrenciye çevresel tutum ölçeği uygulanmıştır. Alanla ilgili literatür taranmış ve çevresel tutum ile ilgili 
hazırlanmış ölçme araçları incelenmiştir.  

İncelenen bu ölçme araçlarındaki maddeler uzmanlarınca inceletilmiş olup hiçbir madde aynen alınmamış, 
belirlenen ilgili çevre kazanımları ile uyumlu olanlar, araştırmacı tarafından kazanıma uygun hale getirilmiştir. 
Kazanımdaki maddeler ile ve ölçme aracındaki maddelerin birbiri ile uyumlu olup olmadığı, maddelerin ilgili 
kazanımı içerip içermediğini sorgulamak için alanında uzman 3 öğretim üyesi ve derslerini bu kazanıma göre 
işleyen 5 fen bilimleri öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri neticesinde gerekli 
düzenlemeler yapılarak geliştirilen ölçme aracı pilot uygulama için hazır hale getirilmiştir. Ölçek yirmi beş adet 
likert tipi soru içermektedir. Çevre tutum ölçeğinde yer alan 25 sorunun dağılımı ise şu şekildedir; 5 soru 
hayvanlar ve bitkiler, 5 soru ekolojik sorunlar ve çevre kirliliği, 5 soru tüketim ve tutumluluk, 5 soru insan - çevre 
ilişkileri ve çevre duyarlılığı ve 5 soru da enerji kaynakları ve enerji kullanımı konularını kapsamaktadır.  

 

Bulgular 

Tablo 1.  
Cinsiyete bağlı çevresel tutum anketi sonuçları. 
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KIZ ERKEK 

K.Ö1   :93 E.Ö1   :81 

K.Ö2   :99 E.Ö2   :81 

K.Ö3   :100 E.Ö3   :89 

K.Ö4   :100 E.Ö4   :97 

K.Ö5   :105 E.Ö5   :102 

K.Ö6   :107 E.Ö6   :103 

K.Ö7   :108 E.Ö7   :105 

K.Ö8   :110 E.Ö8   :109 

K.Ö9   :111 E.Ö9   :116 

K.Ö10 :112 E.Ö10 :119 

K.Ö11 :112 E.Ö11 :124 

K.Ö12 :115  

K.Ö13 :116  

K.Ö14 :117  

K.Ö15 :118  

  

ORTALAMA:108,2 ORTALAMA : 102,3 

 

Araştırmanın sonucunda, kız öğrencilerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının (108,2), erkek 
öğrencilerin puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
fark bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. 

 Yapılan çalışmalar, cinsiyetin çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre çevresel sorunlara 
daha çok ilgi gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya koymakta ve 
araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Araştırmanın katılımcı sayısının az olmasından kaynaklı olarak öğrencilerin tamamının ailesinin üniversite mezunu 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bundan dolayı ailenin eğitim düzeyi ve öğrencilerin çevresel tutumu hakkında yorum yapılamamıştır. Yine aynı 
şekilde öğrencilerin tamamının fen bilimleri ders başarısı 85 puan ve üzeri olduğu için çevresel tutumları ile ders 
başarısı hakkında yorul yapılamamıştır. Katılımcı sayısının az olmasının dezavantajı burada görülmektedir. 

 
Tablo 2. 
Evcil hayvan besleyen ve beslemeyenler çevresel tutum puanları. 

Evcil Hayvan Besleyenler Evcil Hayvan Beslemeyenler  

Ö1   :81 Ö1 :81 

Ö2   :89 Ö2 :93 

Ö3   :97 Ö3 :100 

Ö4   :99 Ö4 :102 

Ö5   :100 Ö5 :103 

Ö6   :105 Ö6 :105 
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Ö7   :107 Ö7 :108 

Ö8   :109 Ö8 :115 

Ö9   :110 Ö9 :124 

Ö10 :111  

Ö11 :112  

Ö12 :112  

Ö13 :116  

Ö14 :116  

Ö15 :117  

Ö16 :118  

Ö17 :119  

Ortalama :106.9 Ortalama:103.2 

 

Tablo 2. de görüldüğü gibi, öğrencilerin anketin ilk bölümünde verdiği sonuçlara da bakarak evinde hayvan 
besleyen öğrencilerin beslemeyenlere göre anket puanı daha yüksek çıkmıştır. Yani çevreye karşı tutumunun 
daha olumlu olduğu düşünülmüştür. Evde hayvan beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk 
psikolojisine olan faydasının önemi bu çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek empati kurmayı, 
dışarıda ki canlıların yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark 
edilmesine katkı sağlamıştır.   

 
 
 
 
 
Tablo 3. 
Çevre faaliyetlerine katılan ve katılmayanların çevresel tutum puanları. 

Çevre Faaliyetlerine Katılanlar Çevre Faaliyetlerine Katılmayanlar 

Ö1   :81 Ö1   :81 

Ö2   :100 Ö2   :89 

Ö3   :100 Ö3   :93 

Ö4   :103 Ö4   :97 

Ö5   :105 Ö5   :99 

Ö6   :108 Ö6   :102 

Ö7   :109 Ö7   :105 

Ö8   :112 Ö8   :107 

Ö9   :112 Ö9   :110  
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Ö10 :115 Ö10 :111 

Ö11 :116 Ö11 :116 

Ö12 :117 Ö12 :118 

Ö13 :119  

Ö14 :124  

Ortalama:  108,6 Ortalama:  102,3 

  

Tablo 3. de görüldüğü gibi çevre faaliyetlerine katılan, doğal alanlarda daha sık bulunan ve doğayla daha çok 
iç içe olan öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının (108,6), çevre faaliyetlerine 
katılmayanlara(102,3)  göre  daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde 
eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları da etkili olmaktadır. Buna göre okul öncesinden üniversiteye 
kadar eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin daha çok doğal alanlarda bulunmalarını ve daha sık çevresel 
aktivitelere katılımlarını sağlayacak bir çevre eğitiminin verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür (Şimşekli, 2004). 

 
 
 
 
 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları en düşük puan 81, en yüksek puan 
124’tür. Alınan puanların aritmetik ortalaması 105,7’dır. Bu değer göz önünde bulundurulduğunda ortaokul 
öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  

Bu sonuçlara bakarak, ortaokul öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutuma sahip olmaları çevre 
sorunlarının önlenmesi ve yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. 

Çevresel sorumluluk sahibi nesiller yetişebilmesi için öncelikle öğrencilerin çevresel bilgi, bilinç ve tutum 
düzeylerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi gerekir. Bunlara yönelik geliştirici faaliyetler ve çalışmalar bu 
alandaki değişkenler dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Bu değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin çevreye karşı 
tutumları değişebilmektedir. Bu çalışmada da öğrencilerin çevresel tutumlarının cinsiyet faktörü, evcil hayvan 
besleme ve doğa ile ilgili faaliyetlere katılma gibi değişkenlerin belirleyici etkenler olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada kız öğrencilerin ölçek puanlarının aritmetik ortalamasının (108,2), erkek öğrencilerin 
puanlarından (102,3) yüksek çıkması ve puan ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark 
bulunması cinsiyetin çevresel tutumu etkileyen önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Literatür 
incelediğinde yapılan çalışmalar, cinsiyetin çevresel tutum üzerinde etkili olduğunu, kızların erkeklere göre 
çevresel sorunlara daha çok ilgi gösterdiklerini ve çevreye karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya 
koymakta ve araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

Çevre faaliyetlerine katılan öğrencilerin, doğal alanlarda daha sık bulunan ve doğayla daha çok iç içe olan 
öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldığı puan ortalamasının(108,6) çevre faaliyetlerine 
katılmayanlara(102,3)  göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin tutumlarının şekillenmesinde 
eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaşantıları da etkili olduğu açıkça görülmektedir. 

Araz (2018), yaptığı çalışmasında öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet, babalarının eğitim 
düzeyi ve toplam gelir açısından anlamlı bir fark gösterirken; annelerinin eğitim düzeyi, seçmeli çevre dersi 
alma ve herhangi bir çevreci grubun çalışmalarında aktif olarak katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği kararına varmıştır. Bu durum yapılan çalışma da cinsiyetin ve çevresel faaliyetlere katılmanın 
önemini destekler niteliktedir. 
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Evcil hayvan besleyen öğrencilerin ölçek puanlarının aritmetik ortalamasının (106,9),  beslemeyenlerden 
(103,2) daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum evcil hayvan beslemenin çevreye karşı tutumu etkilediği 
şeklinde yorumlanabilir. Evde hayvan beslemenin yani bir canlıyla daha yakın olmanın çocuk psikolojisine olan 
faydasının önemi bu çalışmada da görülmüştür. Çünkü hayvan beslemek empati kurmayı, dışarıda ki canlıların 
yaşam alanlarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemeyi, paylaşmayı ve daha bir çok şeyin fark edilmesine katkı 
sağlamıştır.   

Bu sonuca dayalı olarak, çevre bilincini kazandırmak için sadece öğrencilere değil anne babalara, 
öğretmenlere ve yöneticilere çevre eğitimi verilmelidir. 

 Okullarda doğa gezilerine önem verilmeli, daha sık çevre ile ilgili faaliyetler düzenlenmelidir. 

 Çevre eğitiminde, erkek öğrencilerin çevresel tutumlarını olumlu yönde değiştirecek uygulamalara önem 
verilmelidir. 

 Bu tür bir çalışma daha büyük bir örneklemde yapılarak literatüre katkı sağlanabilir.  

 Ayrıca özel okul ve devlet okul arasında çevreye karşı tutum açısından bir fark oluşturup oluşturmadığı 
incelenebilir. 
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Öğretmen ve Okul Yöneticileri Gözünden Küreselleşme 

Serpil Selen GÜNGÖR 349 , Mine TEZEL 350 , Pınar BİLASA 351 

 

Öz 

Küreselleşmenin eğitim üzerindeki değişimi ülkelerin ekonomik büyüme ile eğitimi 

ilişkilendirmesi şeklinde kendini göstermiştir. Küreselleşmenin eğitim ile ilişkisi incelenirken 

bütüncül bir bakış açısıyla eğitime olan etkilerini incelemek son derece önemli ve gereklidir. 

Alan yazın tarandığına küreselleşme ve eğitim arasındaki ilişkileri konu alan pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; küreselleşmenin eğitim üzerindeki etkilerini 

öğretmenler ve okul yöneticileri görüşleri açısından inceleyen Türkiye’de yapılmış tüm 

lisansüstü çalışmaları belirli kriterler çerçevesinde incelemektir. Araştırmada tarama modeli 

kullanılmıştır, doküman incelemesiyle toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma evrenini küreselleşmenin öğretmen ve okul yöneticileri açısından 

incelenmesi alanında yapılan tezler oluşturmaktadır. Buna göre bu alanda 2004-2019 yılları 

arasında yapılan 22 tez çalışması da örneklemi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla 

literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezinden 2004 yılından 2019 

yılına kadar küreselleşmenin öğretmen ve okul yöneticileri açısından incelenmesi alanında 

yazılmış 22 adet teze ulaşılmıştır. Araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve 

kriterler belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analiz edilmesi amacıyla frekans analizi ve 

betimsel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, en fazla tezin 2014 

yılında yazıldığı, en fazla tez yapılan kurumun Marmara Üniversitesi olduğu, tezlerin en çok 

Eğitim Bilimler Enstitüleri’nde ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalları’nda 

çalışıldığı tespit edilmiştir. Çoğunlukla ölçek geliştirme ve anket türü veri toplama araçları 

kullanmakta, öğretmen örneklem gruplarıyla daha fazla çalışmışlar ve en çok nitel araştırma 

yöntemi ve istatistiksel veri analiz yöntemlerini kullanıldıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, küreselleşme, eğitimde küreselleşme 

Giriş 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) küreselleşmeyi genel olarak ülkeler arasındaki 

ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, sermaye hareketliliğinin 

artması, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin, 

inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını içeren 

bir kavram olarak tanımlar (DPT, 1999: 1). 

Giddens’a göre küreselleşme, yerel düzeyde olan bitenin kilometrelerce uzakta 

meydana gelen olaylar tarafından biçimlendirilmesinde görüldüğü gibi, uzak bölgeleri birbirine 

bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır (Giddens, 1998: 66). 

Karabağ’a göre (2006) küreselleşme; gruplar, ülkeler, bölgeler arasında ekonomik, 

teknolojik, siyasal ve kültürel ilişkilerin artması, karşılıklı olarak daha fazla etkileşimi, sınır 
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tanımaz gelişmelerle millî sınırların zayıflatılması ve bunlara bağlı olarak küresel toplum ve 

vatandaşlık bilinci geliştiren süreçler, kabuller ve müeyyidelere dair geniş içerikli bir kavramdır 

(Çınar, 2009, s.14). 

Bozkurt’a göre (2000) küreselleşme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, 

hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılan “sihirli” bir 

sözcük haline gelmiştir. Küreselleşme, geçmişin ve geleceğin kapılarını açacak anahtar bir 

kavram olarak görülmeye başlanmış ve “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olmuştur. Bu 

olgu, her alanda mesafenin daha az önemli hale gelerek, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda dünyanın bütünleşmesini anlatmaktadır. Artık, zaman ve mekân kavramları, eski 

anlamlarını yitirmiş, sınırlar kaybolmaya başlamış ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığı artmıştır 

(Çalık ve Sezgin, 2005, s. 56-57). 

Küreselleşme kavramı son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan birisidir. 

Küreselleşme, karşı çıkanlar olduğu kadar onu destekleyenleri de olan bir olgu olarak 

hayatımızda yer almaktadır. Küreselleşme ifade edildiği zaman akla gelen kavramlar; dünyanın 

ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmesi, teknolojik gelişmelerin insan hayatına etkisi, 

kültürel değişimler, popüler kültür ve benzeri kavramlardır. (Yılmaz ve Horzum, 2005, s.104). 

1980’li yılların başından bu yana tüm dünyada yaygınlık kazanan neoliberal politikaların en 

çok etkilediği alanlar, sağlık ve sosyal güvenlik ile birlikte eğitim sistemleri olmuştur (Dinçer, 

2007, s.323). Küreselleşme hayat ile ilgili her alanı ve kurumu etkilemektedir. Bu kurumlardan 

birisi de eğitimdir (Yılmaz ve Horzum, 2005, s.104). 

Günümüzde ülkeler arası mesafelerin giderek ortadan kaybolduğu, ülkeler arasında 

birbirine bağımlı olarak işleyen ekonomik, kültürel ve siyasi faaliyetlerin her geçen gün 

yoğunlaştığı, sınır ötesi etkileşimlerin toplumsal yaşamın önemli bir belirleyicisi olduğu bilinen 

çarpıcı bir gerçekliktir. Küreselleşmenin eğitim üzerindeki değişimi ülkelerin ekonomik 

büyüme ile eğitimi ilişkilendirmesi şeklinde kendini göstermiştir. Böylece insana yapılan 

yatırımlar daha da arttırılmıştır. Ancak büyümeyle beraber istenilen gelişmenin ne düzeyde 

gerçekleştiği her zaman merak edilen ve araştırılan bir olgu olmuştur. Küreselleşmenin eğitim 

ile ilişkisi incelenirken bütüncül bir bakış açısıyla eğitime olan etkilerini incelemek son derce 

önemli ve gereklidir. Özellikle eğitim lokomotifinin önderleri olan öğretmen ve okul 

yöneticileri gözünden bu sürecin değerlendirilmesi daha sağlıklı bir süreç olacaktır. Zira 

eğitimde meydana gelen tüm reformist hareketlerin uygulayıcıları öğretmen ve okul 

idarecileridir. Alan yazın tarandığına küreselleşme ve eğitim arasındaki ilişkileri konu alan pek 

çok çalışmaya rastlanmaktadır. Bu yapının öğretmenler ve okul yöneticileri gözünden ele 

alınarak kritik eden tüm çalışmaların bir araya getirilerek incelenmesi bu araştırmanın öncelikli 

amacını oluşturmaktadır. Böylece Türkiye’de küreselleşmenin öğretmenler ve okul yöneticileri 

açısından incelenmesi üzerine hazırlanmış tüm lisansüstü tezler incelenerek bütüncül bir bakış 

açısıyla küreselleşmenin öğretmen ve okul yöneticileri gözünden Türkiye’deki etkileri 

metodolojik olarak ortaya koyulmuştur.  

Bu araştırmanın amacı; küreselleşmenin eğitim üzerindeki etkilerini öğretmenler ve 

okul yöneticileri görüşleri açısından inceleyen Türkiye’de yapılmış tüm lisansüstü çalışmaları 

belirli kriterler çerçevesinde incelemektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 
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 1. Türkiye’de küreselleşmeyi öğretmenler ve okul yöneticilerinin görüşleri açısından 

inceleyen lisansüstü tezlerde genel olarak kullanılan araştırma türü nelerdir?  

2. Türkiye’de küreselleşmeyi öğretmenler ve okul yöneticilerinin görüşleri açısından 

inceleyen lisansüstü tezlerin yayınlandığı üniversite, enstitü, anabilimi dalı, yıllara göre 

dağılımı nasıldır? 

 3. Türkiye’de küreselleşmeyi öğretmenler ve okul yöneticilerinin görüşleri açısından 

inceleyen tezlerde ortaya çıkan konular nelerdir?  

4. Türkiye’de küreselleşmeyi öğretmenler ve okul yöneticilerinin görüşleri açısından 

inceleyen lisansüstü tezlerde sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri, çalışılan örneklem grubu, 

veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır 

(Karasar, 2003: 77). 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma evrenini küreselleşmenin öğretmen ve okul yöneticileri açısından 

incelenmesi alanında yapılan tezler oluşturmaktadır. Buna göre bu alanda 2004-2019 yılları 

arasında yapılan 22 tez çalışması da örneklemi oluşturmaktadır. Bu çalışmada örnekleme 

yöntemine başvurulmamış, doğrudan evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez 

Merkezinden 2004 yılından 2019 yılına kadar küreselleşmenin öğretmen ve okul yöneticileri 

açısından incelenmesi alanında yazılmış 22 adet teze ulaşılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

  

Araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve kriterler belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinin analiz edilmesi amacıyla frekans analizi ve betimsel analiz yöntemlerine 

başvurulmuştur. Bu kapsamda ele alınan tezlere yönelik frekans ve yüzde hesaplaması 

yapılarak veriler tablo haline dönüştürülmüş ve sonrasında yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

İncelenen tezlerin yıllara ve üniversitelere göre dağılımlarına, çalışılan konu alanlarına, 

kullanılan yöntemlerine, örneklem yöntemlerine, örneklem türlerine, veri toplama araçlarına, 

veri analiz yöntemlerine ilişkin elde edilen bulgular izleyen satırlarda sunulmuştur.  
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Tablo 1.                                                                                                                                                                               

İncelenen Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

         f          % 

Yüksek Lisans  19      83.36 

Doktora 3     13.63 

Toplam  22 100 

 

Tezlerin yayımlanma türlerine göre durumu Tablo 1 de sunulmuştur. 22 Tezden 3’ü 

doktora, 19’u yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Tablo 2. 

İncelenen Tezlerin Yıllara göre Dağılımı 

         f        %  

2004 1      4.54 

2005 - - 

2006 2      9.09 

2007  - - 

2008 2      9.09 

2009 3     13.63 

2010 - - 

2011 2       9.09 

2012 - - 

2013 3      13.63 

2014 

2015 

2016 

4 

3 

2 

     18.18 

     13.63 

      9.09 

Toplam         22        100 

Tezlerin yayımlanma yıllarına göre durumu Tablo 2’de sunulmuştur. Konu ile ilgili en 

çok tez yazılmış yıllar 4 tez ile 2014 yılı ve 3 tez ile 2009,2013 ve 2015 yıllarıdır. 

Tablo 3.                                                                                                                                                                               

İncelenen Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

         f         % 

Anadolu Üniversitesi 2 4 

Gazi Üniversitesi 3 - 

Balikesir Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

1 

2 

- 

On Dokuz Mayis 

Üniversitesi 

1 3 

Hacettepe Üniversitesi 1 - 

Zirve Üniversitesi 1 - 

Yildiz Teknik Üniversitesi 1 - 
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         f         % 

Yeditepe Üniversitesi 2 - 

Marmara Üniversitesi 4 - 

Kafkas Üniversitesi 1 - 

Niğde Üniversitesi 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi 

1 

1 

1 

- 

Toplam       22 7 

 

Küreselleşmenin öğretmen ve yönetici açısından incelenmesi  konusunda yapılan 

tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur. Tezler çoğunlukla devlet 

üniversitelerinde yoğunlaşmış olup, en çok tez yapan kurumlar arasında birinci sırada yer alan 

Marmara Üniversitesini (4) Gazi Üniversitesi izlemektedir(3). 

Tablo 4.                                                                                                                                                                            

İncelenen Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

         f        %  

Eğitim  Bilimleri Enstitüsü      13    59.09 

Sosyal Bilimler Enstitüsü       9    40.90 

Toplam       22     100 

 

Küreselleşmenin öğretmen ve yönetici açısından incelenmesi  konusunda yapılan 

tezlerin büyük çoğunluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlanmıştır. 

Tablo 5.                                                                                                                                                                              

Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

  f 

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı    9 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı    6 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı    4 

Sosyoloji Anabilim Dalı    1 

Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı    1 

Eğitim Programlari Anabilim Dalı    1 

Toplam          22 

Küreselleşmenin öğretmen ve yönetici açısından incelenmesi  konusunda yapılan tezler 

farklı anabilim dallarında çalışılan bir konudur. 

Tablo 6.                                                                                                                                                                      

İncelenen Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 f % 

Tarama 17 77.27 

Karma 3 13.6 

Nitel 2 9.09 
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 f % 

Toplam  22 100 

 

Tezlerin yönteme göre dağılımı Tablo 6’da sunulmuştur. Tezleri yöntemsel açıdan 

incelediğimizde; araştırmalarda birkaç yöntemin kullanıldığı, en çok kullanılan yöntemin 

Tarama yöntemi (17) olduğu görülmektedir. 

Tablo 7.                                                                                                                                                                                          

İncelenen Tezlerin Veri Toplama Aracına Göre Dağılımları 

           f        %  

Ölçek Geliştirme 11     40.74 

Anket  7     25.92 

Görüşme  6     22.22 

Literatür Tarama   3     11.11 

Toplam  22 100 

 

Tablo 7’de araştırma kapsamına alınan tezlerde kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin 

bulgular verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi çoğu araştırmada birden fazla veri toplama 

aracı kullanıldığından toplam frekans araştırmaya dahil edilen tez sayısından fazladır. Tezlerde, 

araştırmacıların veri toplama aracı olarak en çok ölçek geliştirme ve anket kullandıkları 

görülmektedir.  

Tablo 8.                                                                                                                                                                                     

İncelenen Tezlerin Veri Analizine Göre Dağılımları 

          f            % 

İstatistiksel Analiz 17 77.27 

Betimsel Analiz  3 13.63 

İçerik Analizi  1 4.54 

Sıralama Analiz  1 4.54 

Toplam  22 100 

 

Çalışma kapsamına Küreselleşmenin öğretmen ve yönetici açısından incelenmesi  

konusunda yapılan tezlerde kullanılan veri analiz programlarına ilişkin bilgiler Tablo 8'de 

gösterilmektedir. Tablo 8 incelendiğinde, lisansüstü tezlerdeki verilerin analizinde en çok 

İstatistiksel analizinin kullanıldığı görülmektedir.  

 

Tablo 9.                                                                                                                                                                                 

İncelenen Tezlerin Örnekleme Yöntemlerine Göre Dağılımları 

         f        % 

Rastgele Örnekleme 5 22.72 

Tabakalı Örnekleme 3 13.63 
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         f        % 

Küme Örnekleme 2 9.09 

Amaçlı Örnekleme 2 9.09 

Evrenin Tamamı 2 9.09 

Grup Örnekleme 1 4.54 

Belirtilmemiş 7 4.54 

Toplam  22 100 

 

İncelenen tezler arasından 7 tanesinde örnekleme yöntemi belirtilmemiştir. 

Belirtilmeyenler dışında en çok kullanılan örnekleme yöntemi rastgele örneklemedir. 

Tablo 10.                                                                                                                                                                               

İncelenen Tezlerde Kullanılan Örneklem Katılımcılarına Göre Dağılımı 

         f  

Öğretmenler 17 

Yöneticiler 3 

Öğretmen Adayları 3 

Eserler 1 

Toplam  24 

 

Araştırma kapsamına alınan tezlerin örneklem türlerine göre dağılımı Tablo 10’da 

verilmiştir. Araştırmaların büyük bir kısmını öğretmenler oluşturduğu görülmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde 2004-2016 yılları  arasında 

Küreselleşmenin öğretmen ve yönetici açısından incelenmesi  konusunda yapılan yüksek lisans 

ve doktora tezleri içerik analizi yöntemiyle incelenerek, tezlerin mevcut durumları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en fazla tezin 2014 yılında yazıldığı, en 

fazla tez yapılan kurumun Marmara Üniversitesi olduğu, tezlerin en çok Eğitim Bilimler 

Enstitüleri’nde ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalları’nda çalışıldığı tespit 

edilmiştir.  

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde bu çalışma ile Küreselleşme 

öğretmen ve yönetici açısından incelenmesine yönelik olarak yapılan araştırmalardaki güncel 

eğilimler belirlenmiş ve ayrıca araştırmacıların hangi konulara daha fazla odaklandıkları, ne tür 

veri toplama araçları kullandıkları, hangi örneklem gruplarıyla daha fazla çalıştıkları, hangi 

araştırma yöntemi ve veri analiz yöntemlerini kullanıldıkları ortaya konulmuştur. 

 

Kaynakça 

Bozkurt, V. (2000). Küreselleşme, Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar, Küreselleşmenin 

İnsani Yüzü, (Der: Veysel Bozkurt), Alfa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. 



 

1793 
 

Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Kastamonu 

Eğitim Dergisi, Cilt:13, No:1, s.55-66 

Çınar, İ. (2009). Küreselleşme Eğitim ve Gelecek, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.14-30. 

Dinçer, A. (2007). Neo-Liberalizm Eğitim Sistemini Sermaye Lehine Yeniden 

Yapılandırıyor, Küreselleşme ve Eğitim (Ed:Ebru OĞUZ ve Ayfer YAKAR), Dipnot Yayınları, 

1. Baskı, Ankara, s.321-331 

DPT, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayın No:2544, ÖİK. 560, 

Ankara, 1999. 

Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayıncılık,Ankara. 

Yılmaz, K. ve Horzum, B. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite, 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 10, s.103-121. 

 

 

 


